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1.15. Mocions
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ment just
302-00103/13
Aprovació 7

Moció 81/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exclusió financera
302-00106/13
Aprovació 7

Moció 82/XIV del Parlament de Catalunya, sobre actuacions del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat
302-00109/13
Aprovació 9

Moció 83/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fauna salvatge i la seva incidèn-
cia en el món agrari
302-00108/13
Aprovació 9

Moció 84/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a posar fi a les 
llistes d’espera de les meses d’emergència i per a allotjar en habitatges les famílies 
amb infants
302-00107/13
Aprovació 10

Moció 85/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment dels drets fonamen-
tals en les mobilitzacions
302-00110/13
Aprovació 11

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català
300-00123/13
Substanciació 12

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració de justícia
300-00125/13
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300-00126/13
Substanciació 12

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre
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Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia
300-00129/13
Substanciació 13

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

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

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

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

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

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació
302-00104/13
Rebuig 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació el sector agrícola 
i ramader
302-00105/13
Rebuig 14

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 modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, per a la preservació d’establiments emblemàtics
202-00028/13
Tramitació en lectura única davant el Ple 15

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 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica poli-
cial de Badalona
250-00411/13
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-00434/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a la millora de l’atenció 
a la dependència i la reducció de les llistes d’espera
250-00456/13
Esmenes presentades 17
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Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers voluntaris de Seròs
250-00484/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara i Rocafort
250-00485/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la defensa i protecció de la gent gran i els col·lectius 
vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i administratives
250-00486/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals de suport edu-
catiu destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
250-00487/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre de Dia Miguel 
Hernández, de Santa Coloma de Gramenet
250-00488/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció del medi na-
tural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per al Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre
250-00490/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 12/1985, d’espais 
naturals
250-00491/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00492/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la seguretat de les estacions de trens i altres instal·la-
cions ferroviàries
250-00494/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la prevenció de la ceguesa evitable i les polítiques so-
ciosanitàries per a les persones amb baixa visió
250-00495/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la implantació de mascaretes transparents homologades 
entre els empleats públics que tenen tracte directe amb els ciutadans
250-00497/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos d’assetjament escolar
250-00498/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei de rodalia
250-00499/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política als edificis pú-
blics de titularitat autonòmica
250-00500/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els centres de desenvolupament infantil i d’atenció 
precoç
250-00505/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contractació ad-
ministrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàstia 
a l’Església
252-00017/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Es-
tat amb Catalunya
408-00023/13
Acord 23

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
408-00024/13
Acord 23

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 Recerca i Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre la violència exercida contra l’associació 
S’Ha Acabat a la Fira d’Associacions de la Universitat Pompeu Fabra
354-00099/13
Sol·licitud i tramitació 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre l’assetjament i els atacs contra estu-
diants i membres de l’associació S’Ha Acabat a la Universitat Pompeu Fabra el 23 
de febrer de 2022
354-00100/13
Sol·licitud i tramitació 24
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Ciutat Vella, de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’activació d’una ordre de detenció sense cap fonament legal en un procedi-
ment judicialitzat i l’adequació d’aquestes pràctiques a la normativa interna
356-00460/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers Vo-
luntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació 
dels bombers voluntaris
356-00488/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per a la Integritat de 
la Recerca a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la seva activitat en el camp del sistema de recerca
356-00514/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la 
Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre la violència exercida contra 
l’associació S’Ha Acabat a la Fira d’Associacions de la Universitat Pompeu Fabra
356-00520/13
Sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amat i Salas, rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre l’assetja-
ment i els atacs contra estudiants i membres de l’associació S’Ha Acabat a la Uni-
versitat Pompeu Fabra el 23 de febrer de 2022
356-00533/13
Sol·licitud 25

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la rambla de Barcelona 
com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya
202-00030/13
Obertura de la tramitació 25

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de la Secretaria General, d’adscripció, en comissió de serveis, d’una fun-
cionària de carrera
Resolució 28
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 80/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat d’un 
nou finançament just
302-00103/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat d’un nou finançament just (tram. 302-00103/13), presentada 
pel diputat Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 37982), pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 38274), pel Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 38279), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 38292) i pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 38295, 
38719 i 38800).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta que cal sobirania fiscal i sobirania eco-

nòmica.
2. El Parlament de Catalunya denuncia que el sistema de finançament actual, 

lluny de redistribuir recursos, d’una manera justa i solidària, manté fortes limita-
cions per a assolir sobirania fiscal. L’opacitat i l’efecte de capitalitat del model fan 
prevaler el dúmping fiscal, que afavoreix les comunitats més insolidàries i menys 
corresponsables.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plantejar, com a base del nou mo-
del, l’erradicació de la competència deslleial i els paradisos fiscals.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 81/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exclusió financera
302-00106/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’exclusió financera (tram. 302-00106/13), presentada pel diputat Jordi 
Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 37981), pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem (reg. 38226), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 38254), pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 38276), pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 
38289) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 38293).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, en un context financer i tecnològic en què l’accés 

als serveis bancaris esdevé indispensable, constata l’acusada desertització bancària 
provocada pel tancament d’oficines i caixers automàtics.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar propostes que permetin garantir la inclusió financera dels ciutadans i 

els assegurin l’accés als serveis bancaris bàsics per mitjà dels caixers automàtics de 
proximitat, amb independència del municipi de residència i assegurant que el cost 
d’aquest servei és assumit per les entitats financeres i no comporta cap transferència 
de recursos públics.

b) Continuar treballant en el compliment de l’apartat IX de la Resolució 102/XIV 
del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta 
el Govern a dur a terme les actuacions necessàries, dins el seu marc competencial, 
per a garantir l’accés dels ciutadans als serveis bàsics, inclosos els bancaris, i també, 
entre altres qüestions, a: 

1r. Impulsar un codi de bones pràctiques de les entitats bancàries.
2n. Impulsar les inspeccions i les actuacions necessàries per a garantir l’accés 

dels ciutadans als serveis bancaris bàsics i sancionar els abusos de les entitats ban-
càries.

3r. Elaborar un estudi sobre l’exclusió financera i promoure els serveis bancaris 
de proximitat.

4t. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que les fusions bancàries estiguin 
supeditades al manteniment d’una xarxa d’oficines que garanteixi un servei bancari 
universal.

c) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de promoure mesures legislatives 
per a garantir el manteniment dels serveis bancaris de qualitat i que els ciutadans 
puguin rebre una atenció personalitzada a les oficines i una atenció telefònica direc-
ta, a fi de facilitar la igualtat en l’accés als serveis bancaris amb independència dels 
dominis tecnològics individuals.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a) Donar suport a les mesures proposades pel Govern destinades a garantir l’ac-

cés dels ciutadans als serveis bancaris bàsics per mitjà dels caixers automàtics de 
proximitat, amb independència del municipi de residència i assegurant que el cost 
d’aquest servei és assumit per les entitats financeres i no comporta cap transferència 
de recursos públics, ja que es tracta d’una activitat que genera un guany a entitats 
privades que són plenament solvents i obtenen amplis marges de beneficis.

b) Incorporar en la tramitació parlamentària de la proposició de llei per a garan-
tir caixers automàtics als municipis en risc d’exclusió financera mesures que garan-
teixin l’atenció personalitzada a les oficines bancàries i una atenció telefònica per-
sonal i gratuïta, a fi d’assegurar als ciutadans la igualtat de tracte i l’accés als serveis 
bancaris amb independència dels dominis tecnològics individuals.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Moció 82/XIV del Parlament de Catalunya, sobre actuacions del 
Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de 
la Generalitat
302-00109/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre actuacions del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pres-
supostos de la Generalitat (tram. 302-00109/13), presentada per la diputada Alícia 
Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 38290).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en el termini d’un mes, davant la Comissió d’Economia i Hisen-

da, les dades detallades de la destinació de les transferències del Govern d’Espanya 
del Fons Covid-19, per departament, mes i objectiu.

b) Presentar-li, en el termini de dos mesos, davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda, la liquidació definitiva dels pressupostos de la Generalitat del 2021.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 83/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fauna salvatge i la 
seva incidència en el món agrari
302-00108/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari (tram. 302-
00108/13), presentada per la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 38300).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar i executar, en el termini de tres mesos, el Pla estratègic per al control 

de danys del senglar a Catalunya 2022-2024, amb la incorporació de la diagnosi, 
les accions temporalitzades i els recursos necessaris per portar-les a terme per al 
control d’aquesta espècie, i aplicar, alhora, els plans específics per a altres espècies 
cinegètiques que han d’entrar en vigor dins el 2022.

b) Posar en marxa immediatament el Grup Especial de Gestió Cinegètica i Cap-
tura d’Animals, del Cos d’Agents Rurals, creat el 2015.

c) Elaborar un projecte de llei de caça, com consta en el Pla normatiu aprovat pel 
Govern, que substitueixi la Llei de l’Estat 1/1970, del 4 d’abril, de caça, i que incor-
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pori mecanismes per a fer segur l’ús de l’entorn natural per part de les persones que 
practiquen l’activitat cinegètica o altres activitats.

d) Elaborar i aprovar, de manera consensuada amb els sectors afectats, protocols 
reguladors imprescindibles per a les batudes de caça. Aquests protocols han d’in-
cloure mesures per a garantir la seguretat de les activitats als espais naturals.

e) Consensuar, en el termini de sis mesos, en el marc del Consell de Caça de Ca-
talunya, el mecanisme d’aplicació de l’emergència cinegètica a les zones de veda, 
per a acordar on cal declarar-la i aportar agilitat a l’hora d’aplicar les mesures sub-
sidiàries, i de manera que l’Administració pugui actuar en cas que les accions del 
titular cinegètic no hagin estat efectives.

f) Col·laborar amb les societats de caçadors en la creació de més punts logístics 
en què es puguin portar les peces de caça que després són recollides per les empre-
ses que en fan la comercialització, amb l’objectiu de facilitar l’aprofitament de la 
carn de caça i evitar-ne el malbaratament.

g) Arranjar amb Agroseguro i Enesa la millora de les assegurances, de manera 
que cobreixin, amb primes assequibles i indemnitzacions justes, els danys a les ex-
plotacions agràries.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 84/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència i per a 
allotjar en habitatges les famílies amb infants
302-00107/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades 
(tram. 302-00107/13), presentada per la diputada Basha Changue Canalejo, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 38200) i pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana (reg. 38296).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa, en el termini de tres mesos, un pla de xoc urgent per a po-

sar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència. Aquest pla ha de preveure un 
calendari d’aplicació amb els recursos i habitatges que aportarà la Generalitat per a 
posar totes les llistes d’espera a zero.

b) Elaborar, en el termini d’un mes, el Protocol per a la infància afectada per des-
nonaments tenint en compte les recomanacions dels serveis socials i altres entitats amb 
expertesa en infància. Aquest protocol ha de recollir amb claredat la imperiosa neces-
sitat d’allotjar en habitatges les famílies amb infants i s’hi han d’aportar els recursos 
necessaris, atès l’elevat perill al qual s’exposen els infants que s’allotgen en pensions.

c) Emetre, en el termini d’un mes, una directiva clara que recomani mantenir un 
espai de diàleg fluid amb els moviments en defensa del dret a l’habitatge per a ga-
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rantir la coordinació i entesa entre tots els agents que acompanyen les famílies en 
risc de desnonament.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 85/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment dels 
drets fonamentals en les mobilitzacions
302-00110/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 10.03.2022, DSPC-P 52

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (tram. 302-
00110/13), presentada pel diputat Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 37983), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
38277) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 38294).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el compromís de garantir i fer pre-

valer d’una manera plena i efectiva els drets humans i els drets fonamentals de tota 
la població, especialment el dret de reunió, el dret de manifestació pública i pacífi-
ca, el dret a la llibertat d’expressió i el dret d’informació en l’exercici professional.

2. El Parlament de Catalunya es ratifica en la jurisprudència que emana del Tri-
bunal Europeu de Drets Humans i d’altres òrgans jurisdiccionals d’acord amb la 
qual l’exercici lliure dels drets fonamentals mai no pot ésser considerat un delicte i 
les conductes pacífiques no són sancionables.

3. El Parlament de Catalunya constata els incompliments i omissions reiterats de 
les recomanacions i alertes de les institucions europees i internacionals al Govern 
de l’Estat espanyol respecte a l’aplicació de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, 
de protecció de la seguretat ciutadana.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar d’una manera efectiva els canvis de criteris jurídics anunciats pel De-

partament d’Interior, de què emana la potestat sancionadora, respecte a les persones 
que participen en mobilitzacions socials pacífiques, els activistes antidesnonaments 
i els periodistes, i fer prevaler l’exercici dels drets fonamentals.

b) Monitoritzar i assegurar que l’aplicació d’aquests canvis de criteris jurídics es 
fa sota els principis de claredat, previsió i no arbitrarietat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern 
de l’Estat espanyol a: 

a) Vetllar per la derogació de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protec-
ció de la seguretat ciutadana, coneguda com a Llei mordassa, i perquè la nova le-
gislació que la substitueixi sigui més garantista i incorpori, entre altres mesures, les 
que siguin necessàries per a prohibir el perfil racial en les polítiques de seguretat i 
els controls d’identitat basats en perfils ètnics o racials.

b) Comprometre’s a complir els estàndards internacionals mínims de respecte 
dels drets fonamentals en l’àmbit internacional i europeu, tal com recull la Carta del 
Consell d’Europa enviada al Congrés dels Diputats al febrer del 2022.
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c) Complir les recomanacions sorgides de l’Examen Periòdic Universal i altres 
organismes de les Nacions Unides respecte a la Llei mordassa i la preocupació sobre 
els límits de la Llei, com per exemple, les identificacions i els registres corporals en 
llocs públics, les polítiques i sancions als organitzadors de manifestacions espon-
tànies, i les sancions administratives greus tipificades per la Llei orgànica 4/2015.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català
300-00123/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 10.03.2022, DSPC-P 52.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.
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Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia
300-00129/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 10.03.2022, DSPC-P 52.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 10.03.2022, DSPC-P 52.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de 
l’educació
302-00104/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 26, tinguda el 10.03.2022, DSPC-P 52.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació el 
sector agrícola i ramader
302-00105/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 26, tinguda el 10.03.2022, DSPC-P 52.
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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 modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics
202-00028/13

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 09.03.2022, DSPC-P 51.

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 ERC; GP VOX (reg. 38047; 38066).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.03.2022 al 17.03.2022).
Finiment del termini: 18.03.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea 
bàsica policial de Badalona
250-00411/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31387 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 02.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 31387)

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

1. Incrementar en funció de les necessitats i del pressupost la dotació de vehicles 
assignats a l’Àrea Bàsica Policial de Badalona.

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

2. Substituir els vehicles de l’Àrea Bàsica Policial de Badalona que ho requerei-
xin per raons de seguretat o de desgast i per raons tècniques o de sostenibilitat am-
biental.
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Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31388 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 02.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 31388)

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

1. Adquirir Incorporar a partir del desembre de 2022 un camió de bombers per 
posar a disposició del parc de bombers voluntaris de Batea.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-00434/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32666; 37496 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32666)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Dissenyar un pla específic per al sector del lleure educatiu, contemplant 
tots els efectes socials, econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia generada per la  
COVID-19, i que permeti impulsar accions i mesures per a la represa de la seva acti-
vitat econòmica, tot vetllant sempre pel dret de l’infant al lleure educatiu i garantint 
les mesures de protecció i seguretat tant al personal com als menors. Aquest pla ha 
de contemplar, a més, accions i una línia d’ajuts econòmics específica per a l’impuls 
del lleure en els barris més vulnerables, que han estat també els que més han patit 
de forma més agreujada els efectes socials, econòmics i sanitaris de la pandèmia. 
S’insta el Govern a presentar en seu parlamentària el pla esmentat en un termini 
màxim de 3 mesos.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 37496)

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

1. Fer les adaptacions necessàries de les eines de planificació estratègica exis-
tents en l’àmbit del lleure educatiu, contemplant tots els efectes socials, econòmics 
i sanitaris de l’actual pandèmia generada per la COVID-19, amb l’objectiu que per-
meti impulsar accions i mesures per a la represa de la seva activitat econòmica, tot 
vetllant sempre pel dret de l’infant al lleure educatiu i garantint les mesures de pro-
tecció i seguretat tant al personal com als menors, i presentar-les en seu parlamen-
tària el pla esmentat en un termini màxim de 3 mesos.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 3

Impulsar i promoure, en el marc de la propera campanya adreçada a promocio-
nar un estiu amb lleure, accions de sensibilització social que realcin la seguretat, 
responsabilitat i prudència del sector del lleure educatiu, que sempre ha respost efi-
caçment a les necessitats post COVID-19 de les famílies i infants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 4

Reforçar la coordinació entre el Departament de Drets Socials, el Departament 
d’Educació i el món local per tal de vetllar pel dret al lleure de tots els nens i nenes 
en situació vulnerable, tal com es contempla a Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació del punt 5

Donar trasllat d’aquests acords a totes les patronals, federacions i entitats repre-
sentatives del sector l’educació en el Lleure, tant de caràcter empresarial com de 
base associativa.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc per a la 
millora de l’atenció a la dependència i la reducció de les llistes 
d’espera
250-00456/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37497 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 37497)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació en text refós dels subpunts del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-
llant en el Pla de millora de l’atenció a la dependència i de reducció de les llistes 
d’espera, amb l’objectiu de garantir i assegurar a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, una atenció i prestació de serveis de qualitat.

Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers 
voluntaris de Seròs
250-00484/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38398; 38861).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara i 
Rocafort
250-00485/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38399; 38862).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa i protecció de la gent gran 
i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i 
administratives
250-00486/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38400; 38863).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals 
de suport educatiu destinats als equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica
250-00487/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38401; 38864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre 
de Dia Miguel Hernández, de Santa Coloma de Gramenet
250-00488/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38402; 38865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38403; 38866).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00490/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38404; 38867).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 
12/1985, d’espais naturals
250-00491/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38405; 38868).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental 
de la Terra Alta
250-00492/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38406; 38869).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38407; 38870).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les estacions de trens i 
altres instal·lacions ferroviàries
250-00494/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 38626; 38871).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de la ceguesa evitable i les 
polítiques sociosanitàries per a les persones amb baixa visió
250-00495/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38408; 38872).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38409; 38873).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació de mascaretes 
transparents homologades entre els empleats públics que tenen 
tracte directe amb els ciutadans
250-00497/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38410; 38874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos 
d’assetjament escolar
250-00498/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 38627; 38875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei 
de rodalia
250-00499/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 38628; 38876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política 
als edificis públics de titularitat autonòmica
250-00500/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 38629; 38877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38411; 38878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38412; 38879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38413; 38880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38414; 38881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els centres de desenvolupament infantil 
i d’atenció precoç
250-00505/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 38415; 38882).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 
contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, 
corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39122).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 17.03.2022; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la pederàstia a l’Església
252-00017/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38630).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2022 al 23.03.2022).
Finiment del termini: 24.03.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya
408-00023/13

ACORD

Mesa del Parlament, 02.03.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2022, escoltada 
la Junta de Portaveus, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya sigui per al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
408-00024/13

ACORD

Mesa del Parlament, 02.03.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2022, escoltada 
la Junta de Portaveus, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat 
que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari.

Així mateix, ha acordat que els grups parlamentaris que tinguin un representant 
a la mesa de la comissió, comunicaran si volen designar un segon representant a 
efectes de l’organització, sense que això afecti la composició ni el nombre de vots.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

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 Recerca i 
Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
la violència exercida contra l’associació S’Ha Acabat a la Fira 
d’Associacions de la Universitat Pompeu Fabra
354-00099/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 35427).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 10.03.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i 
Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
l’assetjament i els atacs contra estudiants i membres de l’associació 
S’Ha Acabat a la Universitat Pompeu Fabra el 23 de febrer de 2022
354-00100/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 35989).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 10.03.2022.

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

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Barcelona, davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’activació d’una ordre de 
detenció sense cap fonament legal en un procediment judicialitzat i 
l’adequació d’aquestes pràctiques a la normativa interna
356-00460/13

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 30223).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 02.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació dels bombers voluntaris
356-00488/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb una altra diputada del GP 
PSC-Units (reg. 32831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 02.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per a la 
Integritat de la Recerca a Catalunya davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè informi sobre la seva activitat en el camp del 
sistema de recerca
356-00514/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judith Toronjo Nofuentes, del GP JxCat, Pau Morales i Romero, del GP 
ERC (reg. 34497).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 10.03.2022.
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu 
Fabra davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la violència exercida contra l’associació S’Ha Acabat a la Fira 
d’Associacions de la Universitat Pompeu Fabra
356-00520/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 35429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 10.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amat i Salas, rector de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Recerca i 
Universitats perquè informi sobre l’assetjament i els atacs contra 
estudiants i membres de l’associació S’Ha Acabat a la Universitat 
Pompeu Fabra el 23 de febrer de 2022
356-00533/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 35991).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 10.03.2022.

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la rambla 
de Barcelona com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya
202-00030/13

OBERTURA DE LA TRAMITACIÓ

Reg. 34495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concordadament, els articles 1 al 6 
de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 111.d i concor-
dants del Reglament s’acorda d’admetre a tràmit la iniciativa; així mateix, de confor-
mitat amb l’article 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i a la Co-
missió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, representada pel senyor Javier 
Cuenca Soro, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mínim de 50.000 signatures 
degudament autenticades, de conformitat amb el que disposa la damunt dita llei.

Proposició de llei per a la declaració del Mercat dels Ocells de la 
Rambla de Barcelona com a Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya

Expositiu de motius
La venda d’animals a la Rambla de Barcelona, podem remuntar-la perfectament 

fins el segle xv. No obstant, si parlem de les parades d’animals a la Rambla com a 
punts de venda principalment d’ocells, tot i que també d’altres tipus d’animals, re-
ferim la seva presència com a mínim des de mitjan segle xix.

La vinculació entre les parades del Mercat dels Ocells i la Rambla de Barcelona ha 
estat, per a molts escriptors i artistes, així com per a la ciutadania en general, clara i ex-
plícita, fins al punt que han estat considerades com un dels pocs elements definitoris de 
l’essència de la mateixa Rambla. Per exemple, al llibre Vuit segles de carrers de Barce-
lona, Josep Maria Espinàs ha escrit el següent: «si hi ha carrers que queden definits per 
l’arquitectura, per allò que l’home hi ha construït, arribaríem a la conclusió, doncs, 
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que la Rambla és el cas contrari: la seva significació depèn d’uns elements expressius 
força més fràgils, més intemporals que els marbres i la pedra picada de les cases. Els 
arbres, les flors, els llibres i els ocells, per damunt de la moda, de l’estratègia botiguera 
o la insensibilitat municipal, asseguren la continuïtat de l’ambient ramblístic».

Aleshores, com bé ha reconegut l’Ajuntament de Barcelona en aprovar el Pla es-
pecial d’ordenació de la Rambla, aquest espai urbà forma part del Patrimoni Cultural 
Immaterial, tota vegada que constitueix un ambient o un entorn que el veïnatge de la 
ciutat assumeix com a propi perquè és el fruit de l’esforç continuat de moltes genera-
cions d’ençà el segle XV. Per aquesta raó, les Administracions Públiques tenen el deure 
de protegir el valor cultural immaterial de la Rambla, d’acord amb les previsions de la 
Convenció per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de 17 d’octubre de 
2003, tal i com la UNESCO féu el 2008 amb la Plaça Jemaa el-Fna de Marràqueix.

El Mercat dels Ocells, entès com el conjunt d’espais de la Rambla de Barcelona on 
històricament s’han ubicat els llocs de venda dels paradistes dedicats al comerç d’ocells 
i altres animals domèstics, és un element imprescindible en la configuració de la seva 
essència. Encara que a dia d’avui ja no hi sigui possible la venda d’animals domèstics, 
el Mercat dels Ocells de la Rambla és depositari d’una llarga tradició comercial que ha 
contribuït decisivament a dibuixar el perfil i la naturalesa d’aquest espai urbà. Per tant, 
si el Mercat dels Ocells desaparegués, la Rambla de Barcelona deixaria de ser-ho.

Sigui com sigui, tot i l’evident valor cultural immaterial del Mercat dels Ocells de 
la Rambla, l’Ajuntament de Barcelona té la determinació de procedir com més aviat 
millor al seu desmantellament: l’Institut Municipal de Mercats ha tramitat un expedient 
administratiu per a declarar l’extinció de les concessions demanials de què són titulars 
els paradistes i, al mateix temps, s’ha aprovat el Projecte executiu de reurbanització de 
la Rambla, que preveu alliberar l’espai que actualment ocupa el Mercat dels Ocells.

En aquestes circumstàncies crítiques, l’aprovació d’una llei del Parlament que 
declari el Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de Catalunya s’erigeix en l’única manera d’evitar que aquesta veritable 
institució de la capital del país sigui víctima de la «insensibilitat municipal» –en pa-
raules de l’escriptor Josep Maria Espinàs– i desaparegui per sempre més.

Aquesta Llei es fonamenta en la Convenció de la UNESCO per a la salvaguar-
da del Patrimoni Cultural Immaterial de 17 d’octubre de 2003, ratificada per l’Estat 
espanyol amb un instrument de 6 d’octubre del 2006 (BOE núm. 31, 5 de febrer del 
2007, pàg. 5242-5248). L’article 11.a d’aquesta Convenció preveu l’obligació dels 
poders públics d’adoptar «les mesures necessàries per garantir la salvaguarda del 
patrimoni cultural immaterial present al seu territori». Al seu torn, l’article 196.4 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que «la Generalitat ha d’adoptar 
les mesures necessàries per a executar les obligacions derivades dels tractats i els 
convenis internacionals ratificats per Espanya o que vinculin l’Estat en l’àmbit de 
les seves competències»; i, com és ben sabut, la Generalitat ostenta la competència 
exclusiva en matèria de patrimoni cultural, de conformitat amb l’article 127.1.b) del 
mateix Estatut d’Autonomia.

Per altra banda, les lleis singulars són admissibles en el nostre ordenament ju-
rídic, sempre que la seva utilització sigui proporcionada a l’excepcionalitat que en 
justifica l’aprovació. L’aprovació d’una llei per a declarar el Mercat dels Ocells com 
a Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya és una decisió respectuosa amb el 
principi de proporcionalitat perquè constitueix una ultima ratio, és a dir: s’adopta 
després d’haver esgotat absolutament tots els mitjans ordinaris disponibles, tant a 
nivell administratiu com a nivell judicial. De fet, el Parlament de Catalunya ha apro-
vat nombroses lleis singulars per a protegir determinats espais naturals, com ara la 
Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, o la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus.

El contingut d’aquesta Llei es limita a declarar el valor cultural immaterial del 
Mercat dels Ocells i a estatuir les seves conseqüències jurídiques: l’obligació de sal-
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vaguarda i la protecció dels béns materials associats. El principi de consens, inspirat 
en l’article 15 de la Convenció de la UNESCO sobre la participació de les comuni-
tats, els grups i els individus en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, 
hauria de servir, juntament amb la disposició final segona, per aconseguir que la his-
tòria del Mercat dels Ocells de la Rambla pugui continuar el seu camí cap al futur.

Article 1. Declaració
El Mercat dels Ocells de la Rambla de la ciutat de Barcelona forma part del Pa-

trimoni Cultural Immaterial de Catalunya.

Article 2. Definició
El Mercat dels Ocells està constituït pels espais de la Rambla de Barcelona on 

històricament s’han ubicat els llocs de venda dels paradistes dedicats al comerç 
d’ocells i altres animals domèstics.

Article 3. Obligació de salvaguarda
Les Administracions Públiques han d’adoptar totes les mesures necessàries per a 

garantir la salvaguarda del valor cultural immaterial del Mercat dels Ocells.

Article 4. Protecció dels béns materials associats
Les Administracions Públiques han de vetllar pel respecte i per la conservació dels 

béns materials en què descansa el valor cultural immaterial del Mercat dels Ocells.

Article 5. Principi de consens
Qualsevol intervenció que es produeixi sobre el Mercat dels Ocells i/o sobre els 

béns materials associats al seu valor cultural immaterial haurà hagut d’ésser prèvia-
ment consensuada amb els paradistes i amb les entitats representatives dels col·lec-
tius amb presència a la Rambla de Barcelona.

Disposició final primera. Títol competencial
Aquesta Llei es dicta amb fonament en la Convenció de la UNESCO per a la 

salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de 17 d’octubre de 2003 i a l’empara 
de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de patrimoni 
cultural, de conformitat amb els articles 196.4 i 127.1.b) de la Llei Orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Disposició final segona. Entrada en vigor
1. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial  

de la Generalitat de Catalunya.
2. Les ordenances, els reglaments, els plans o els actes de l’Ajuntament de Bar-

celona o de qualsevol altra Administració que entrin en contradicció amb aquesta 
Llei no podran ésser executats. En el termini de sis mesos des de la seva entrada en 
vigor, s’hauran d’adaptar a les previsions d’aquesta Llei.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de la Secretaria General, d’adscripció, en comissió 
de serveis, d’una funcionària de carrera

RESOLUCIÓ

Secretaria General
En data del 9 de febrer de 2022, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet 

del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir temporalment 
i amb caràcter d’urgència un lloc de treball de gestor parlamentari o gestora parla-
mentària de l’Àrea de Comissions i Ponències de la Direcció de Gestió Parlamentà-
ria, mitjançant el sistema de comissió de serveis.

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari o secretària general ha de 
resoldre la convocatòria a favor del participant o la participant que hagi obtingut la 
millor valoració de tots els mèrits i capacitats que especifica la base 8, la qual cosa 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de 
treball convocat.

A la vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 8 
de març de 2022, d’adscripció de Noemí Hernández Blasco, funcionària de carrera 
del grup C2 de titulació, i fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Adscriure Noemí Hernández Blasco, en comissió de serveis, al lloc de treball de 

gestora parlamentària de l’Àrea de Comissions i Ponències de la Direcció de Gestió 
Parlamentària (grup C1, nivell 9), a partir del 14 de març de 2022, per una durada 
màxima de dos anys o fins que es resolgui el concurs corresponent per a proveir-lo 
de manera definitiva, excepte que en aquest termini s’hi reincorpori la persona titu-
lar de la plaça amb dret a reserva.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121 
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós


