
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme
202-00029/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’oci nocturn
250-00465/13
Esmenes presentades 5

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració de justícia
300-00125/13
Presentació: GP VOX 6

Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans
300-00126/13
Presentació: GP Cs 6

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre
300-00127/13
Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 6

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables 
al mercat de treball
300-00128/13
Presentació: GP PSC-Units 7

Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia
300-00129/13
Presentació: GP PSC-Units 7

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a l’esport femení
300-00130/13
Presentació: GP ERC 7

Interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra 
la pressió estètica
300-00131/13
Presentació: GP ERC 8

Interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic
300-00132/13
Presentació: GP CUP-NCG 8

Interpel·lació al Govern sobre les línies que impulsarà el Departament de Drets So-
cials amb els fons europeus Pròxima Generació
300-00133/13
Presentació: GP JxCat 9
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Interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals
300-00134/13
Presentació: GP JxCat 9

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori perquè infor-
mi sobre la presumpta desaparició de correus electrònics rellevants per a la inves-
tigació, custodiats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00077/13
Rebuig de la sol·licitud 10

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general d’Infraestructures de Mobilitat da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els objectius 
de la seva direcció general
356-00444/13
Rebuig de la sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença de Javier García del Río, president executiu de la So-
ciedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, davant la Comissió de  Drets Socials perquè informi sobre els immobles 
propietat de l’ens
356-00478/13
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup Saltó davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre els projectes posats en marxa per a millorar la 
qualitat de vida de la gent gran
356-00532/13
Sol·licitud 10

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus i  la Zona Franca davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la situació laboral i les condicions en què es presta 
el servei
357-00094/13
Substanciació 11

Compareixença d’una representació de Depana - Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la 
proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00134/13
Substanciació 11

Compareixença del president de la Diputació de Lleida davant la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Territori per a informar sobre les necessitats de mobilitat a les co-
marques de Ponent
357-00176/13
Substanciació 11

Compareixença d’una representació del Fòrum de Joves Electes de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques de Joventut per 
a informar sobre les polítiques de joventut
357-00183/13
Substanciació 11

Compareixença d’una representació de Munixic - Regidors de  Joventut de Pobles 
Petits davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques 
de joventut
357-00184/13
Substanciació 12
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Compareixença d’una representació de la Fundació Triangle Jove davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00185/13
Substanciació 12

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de  Professionals de 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les po-
lítiques de joventut
357-00186/13
Substanciació 12

Compareixença d’una representació de l’Associació de Teleoperadors i Telegestors 
de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a  informar sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
357-00217/13
Substanciació 12

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de Reus davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00218/13
Substanciació 13

Compareixença del delegat sindical de Comissions Obreres del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de la Zona Franca davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00219/13
Substanciació 13

Compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00220/13
Substanciació 13

Compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Catalunya, davant 
la Comissió de Drets Socials per a presentar l’informe de la Fundació Foessa titulat 
«Evolució de la cohesió social i conseqüències de la Covid-19 a Catalunya»
357-00283/13
Substanciació 13

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 26
Convocada per al 9 de març de 2022 14

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació del 4 de març de 2022, sobre els serveis mínims 
que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials 
durant la vaga general convocada per al 8 de març de 2022
Acord 15
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
202-00029/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 35119).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.03.2022 al 14.03.2022).
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’oci nocturn
250-00465/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36092 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 03.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 36092)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Determinar mesures preventives per garantir l’obertura de l’oci nocturn amb 
la màxima seguretat per als clients, considerant les dificultats derivades de la situa-
ció sanitària.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Millorar l’accés als ajuts econòmics destinats al sector i augmentar-ne la dota-
ció, per tal de compensar els costos de les empreses afectades, dins les possibilitats 
pressupostàries.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Estudiar mesures alternatives efectives, i, si s’escau, crear un grup de treball, 
que permetin una activitat segura del sector davant possibles rebrots vírics i en cas 
de requerir noves restriccions.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 4

4. Continuar mantenint el contacte i el diàleg directe amb els representants del 
sector de l’oci nocturn, i treballar conjuntament mesures a mig i llarg termini per tal 
de garantir la continuïtat i la competitivitat d’aquesta activitat econòmica.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració de justícia
300-00125/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 37376 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Interpelación al Gobierno sobre la situación de la Administra-
ción de Justicia en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrar-
se los próximos días 8, 9 y 10 de marzo de 2022, con el siguiente texto: 

– Sobre la situación de la Administración de Justicia en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado,  GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans
300-00126/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37487 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 a 10 de març de 2022, 
amb el text següent: 

– Sobre la vocació europeista dels catalans.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres 
de l’Ebre
300-00127/13

PRESENTACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 37531 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i dinamització de les Terres de l’Ebre, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març 
de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre l’impuls i dinamització de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022

Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones 
vulnerables al mercat de treball
300-00128/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37871 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per incorporar a les 
dones vulnerables al mercat de treball, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les mesures per incorporar a les dones vulnerables al mercat de treball.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres 
de dia
300-00129/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37872 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre 
de dia a Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 9 i 10 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les places residencials i de centre de dia a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a l’esport femení
300-00130/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 37873 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
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presenta la Interpel·lació sobre l’impuls a l’esport femení, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de març de 2022, amb el 
text següent: 

– Sobre l’impuls a l’esport femení.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones 
i el combat contra la pressió estètica
300-00131/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 37874 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el dia internacional de les dones i el combat 
de la pressió estètica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 9 i 10 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el dia internacional de les dones i el combat de la pressió estètica.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques 
al sistema públic
300-00132/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 37898 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Interpel·lació al Govern sobre la recuperació de les centrals hidroelèctri-
ques a mans públiques, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 9 i 10 de març de 2022, amb el text següent: 

– Com es preveu recuperar les centrals hidroelèctriques per una gestió plenament 
pública.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre les línies que impulsarà el Departament 
de Drets Socials amb els fons europeus Pròxima Generació
300-00133/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 37901 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les línies que impulsarà Drets Socials amb 
els fons Next Generation EU, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 9 i 10 de març, amb el text següent: 

– Sobre les línies que impulsarà Drets Socials amb els fons Next Generation EU.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes 
internacionals
300-00134/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 37902 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les resolucions de conflictes internacio-
nals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 
10 de març, amb el text següent: 

– Sobre les resolucions de conflictes internacionals.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre la presumpta desaparició 
de correus electrònics rellevants per a la investigació, custodiats 
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00077/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 14, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 217.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general d’Infraestructures 
de Mobilitat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre els objectius de la seva direcció general
356-00444/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 14, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Javier García del Río, president 
executiu de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre els immobles propietat de l’ens
356-00478/13

SOL·LICITUD

Presentació: Basha Changue Canalejo, del GP CUP-NCG (reg. 32311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 24.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup Saltó 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els projectes 
posats en marxa per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
356-00532/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb dues altres diputadess del GP 
PSC-Units (reg. 35981).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 24.02.2022.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació dels treballadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus 
i la Zona Franca davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
la situació laboral i les condicions en què es presta el servei
357-00094/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 02.03.2022, 
DSPC-C 219.

Compareixença d’una representació de Depana - Lliga 
per a la Defensa del Patrimoni Natural davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la proposta 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00134/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 02.03.2022, DSPC-C 217.

Compareixença del president de la Diputació de Lleida davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre 
les necessitats de mobilitat a les comarques de Ponent
357-00176/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 02.03.2022, DSPC-C 217.

Compareixença d’una representació del Fòrum de Joves Electes 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre 
les polítiques de joventut
357-00183/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 221.
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Compareixença d’una representació de Munixic - Regidors 
de Joventut de Pobles Petits davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00184/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 221.

Compareixença d’una representació de la Fundació Triangle Jove 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre 
les polítiques de joventut
357-00185/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 221.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Professionals de Joventut davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00186/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 02.03.2022, DSPC-C 221.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
357-00217/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 02.03.2022, 
DSPC-C 219.
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Compareixença d’una representació del comitè d’empresa del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de Reus 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre
357-00218/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 02.03.2022, 
DSPC-C 219.

Compareixença del delegat sindical de Comissions Obreres 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
de la Zona Franca davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00219/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 02.03.2022, 
DSPC-C 219.

Compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballadors 
del Centre
357-00220/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 02.03.2022, 
DSPC-C 219.

Compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas 
Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials per a presentar 
l’informe de la Fundació Foessa titulat «Evolució de la cohesió social 
i conseqüències de la Covid-19 a Catalunya»
357-00283/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
02.03.2022, DSPC-C 218.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 26

CONVOCADA PER AL 9 DE MARÇ DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 9 de març de 2022, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments emblemàtics. Tram. 
202-00028/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple (text pre-
sentat: BOPC 200, 21).

3. Procediment per a designar set membres del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.* Tram. 286-00001/13. Grups parlamenta-
ris. Designació.

4. Procediment per a designar el president o presidenta del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.* Tram. 286-00001/11. Grups 
parlamentaris. Designació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració de justícia. Tram. 
300-00125/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals. 
Tram. 300-00134/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans. Tram. 300-
00126/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre. 
Tram. 300-00127/13. Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls a l’esport femení. Tram. 300-00130/13. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnera-
bles al mercat de treball. Tram. 300-00128/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat 
contra la pressió estètica. Tram. 300-00131/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al 
sistema públic. Tram. 300-00132/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català. Tram. 300-
00123/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia. Tram. 
300-00129/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les línies que impulsarà el Departament de 
Drets Socials amb els fons europeus Pròxima Generació. Tram. 300-00133/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

* La inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia queda condicionat al compliment dels tràmits preceptius a la 
Comissió d’Afers Institucionals, convocada per dilluns 7 de març de 2022, d’acord amb la Llei 11/2007, de 
l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Reglament del Parlament.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou 
finançament just. Tram. 302-00103/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. De-
bat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera. Tram. 
302-00106/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departa-
ment d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat. Tram. 302-
00109/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació. 
Tram. 302-00104/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació el sector 
agrícola i ramader. Tram. 302-00105/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la 
seva incidència en el món agrari. Tram. 302-00108/13. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alterna-
tives habitacionals per a les famílies desnonades. Tram. 302-00107/13. Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i 
votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets 
fonamentals en les mobilitzacions. Tram. 302-00110/13. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana. Debat i votació.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació del 4 de març de 2022, sobre 
els serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya 
per a garantir els serveis essencials durant la vaga general 
convocada per al 8 de març de 2022

ACORD

La taula de negociació, integrada per Ferran Pedret i Santos, secretari primer del 
Parlament; Aurora Madaula i Giménez, secretària segona del Parlament; Esther An-
dreu Fornós, secretària general; Ferran Domínguez Garcia, director de Govern In-
terior, i els membres del Consell de Personal, Noemí Hernàndez Blasco, presidenta; 
Alba Gatell Panisello, secretària; Montserrat Expósito Agut, vocal; Olga Lombarte 
Beltran, vocal; Dolors Olesa Cabrera, vocal; Laura Orenga Gaya, vocal; Jordi Ser-
ramià Cendra, vocal; Roberto Sevillano Arroyo, vocal, i Frederic Solé Ivern, vocal, 
amb l’objectiu de garantir els serveis essencials durant la vaga general del 8 de març 
de 2022,

Atesa la convocatòria de vaga general feta pel sindicat Confederació General del 
Treball de Catalunya,

Atès el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’ar-
ticle 10.2 del Reial decret llei 17/1997, del 4 de març, sobre relacions de treball,
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Acorda: 
1. Que l’exercici del dret a sumar-se a la vaga general convocada pel sindicat 

Confederació General del Treball de Catalunya per al 8 de març de 2022, que afec-
tarà el personal de l’Administració parlamentària, resta condicionat, durant el temps 
que duri la vaga, al manteniment dels serveis essencials, els quals s’han de garantir 
amb els serveis mínims corresponents, de la manera següent: 

Oficina Administrativa del Gabinet  
de Presidència 

La cap de l’oficina
1 secretari/ària

Secretaria General - Serveis Jurídics 1 lletrat/ada
1 funcionari/ària de suport administratiu

Direcció de Govern Interior -  
Departament de Recursos Humans

1 cap d’àrea o 1 tècnic/a
2 uixers majordoms (1 en horari de matí i 
1 en horari de tarda)
2 uixers en horari de matí (1 a Presidència 
i 1 a la planta noble)
2 uixers en horari de tarda  
(1 a Presidència i 1 a la planta noble)

Departament de Gestió Documental  
i Recursos d’Informació

1 cap d’àrea per a l’atenció de consultes

Departament d’Informàtica  
i Telecomunicacions

La cap del departament o 1 funcionari/ària 
de l’àmbit de sistemes
1 funcionari/ària de l’àmbit de gestió

Oïdoria de Comptes L’oïdora de comptes
1 tècnic/a de tresoreria i comptabilitat

Departament de Relacions Institucionals El cap del departament
1 tècnic/a de relacions institucionals  
(o 2, si hi ha activitat parlamentària)
1 secretari/ària (o 2, si hi ha activitat 
parlamentària)

Departament de Comunicació El cap del departament
El cap de la Unitat Tècnica d’Imatge i So

Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat

La cap d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat
2 uixers d’Identificació en horari de matí
2 uixers d’Identificació en horari de tarda
1 xofer

Direcció de Gestió Parlamentària La directora del departament o la 
responsable de Coordinació de les Àrees
1 funcionari/ària durant l’horari de registre 
de l’Àrea de Registre i Distribució de 
Documents

Si hi ha activitat parlamentària:

1 funcionari/ària de l’Àrea de Mesa  
i Junta de Portaveus, 1 funcionari/ària  
de l’Àrea de Ple i Diputació Permanent  
o 1 funcionari/ària de l’Àrea de Comissions 
i Ponències, per a atendre els òrgans 
convocats

Departament d’Edicions 1 editor/a
1 transcriptor/a
1 assessor/a lingüístic/a

Departament d’Assessorament Lingüístic La cap del departament

Oficina de Contractació No s’assignen serveis mínims

Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació 
Interparlamentària i de Relacions amb la 
Unió Europea

No s’assignen serveis mínims

Oficina d’Igualtat No s’assignen serveis mínims

Oficina d’Aran No s’assignen serveis mínims
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2. Que ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que 
no exerceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022

En representació de la Mesa: 
Ferran Pedret i Santos, Aurora Madaula i Giménez, Esther Andreu Fornós i Ferran 

Domínguez Garcia

En representació del Consell de Personal: 
Noemí Hernàndez Blasco, Alba Gatell Panisello, Montserrat Expósito Agut, 

Olga Lombarte Beltran, Dolors Olesa Cabrera, Laura Orenga Gaya, Jordi Serramià 
Cendra, Roberto Sevillano Arroyo i Frederic Solé Ivern
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