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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el parc de bombers de la Jonquera
250-00354/13
Retirada

9

Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat dels Mossos d’Esquadra
250-00390/13
Rebuig

9

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de mesures antifrau per a la gestió
dels fons europeus
250-00440/13
Retirada

9

2.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
2.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 2020/2093 del Consell, pel
qual s’estableix el marc financer pluriennal per al període 2021-2027
295-00057/13
Anul·lació de la tramesa

9

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

10

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
Esmenes presentades en la tramitació en lectura única

10

Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries
202-00034/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple
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14
14
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges
202-00035/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple

15
15
15

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina
Antifrau de Catalunya
202-00036/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple

16
17
17

3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui la perspectiva
d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13
Esmenes presentades

17

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 educatiu 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 natural 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 Natural 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·lacions ferroviàries
250-00494/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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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

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

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

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

3.10.85. 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

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de
centres de dia
302-00112/13
Presentació: GP PSC-Units

22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar
les dones vulnerables al mercat de treball
302-00113/13
Presentació: GP PSC-Units

23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de
les Terres de l’Ebre
302-00114/13
Presentació: GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans
302-00115/13
Presentació: GP Cs

27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic
302-00116/13
Presentació: GP CUP-NCG

28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en
català
302-00117/13
Presentació: GP ERC

29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estètica
302-00118/13
Presentació: GP ERC

30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració
de justícia
302-00119/13
Presentació: GP VOX

31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes
internacionals
302-00120/13
Presentació: GP JxCat

33

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.12. Comissions específiques de seguiment
Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
Elecció de la vicepresidenta

35

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
Rebuig de la sol·licitud

35

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
Rebuig de la sol·licitud

35

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies generals
i estratègiques de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
356-00484/13
Rebuig de la sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori dels Drets de la
Infància davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies generals i
estratègiques de l’Observatori dels Drets de la Infància
356-00485/13
Rebuig de la sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les dificultats dels infants
gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
356-00489/13
Acord sobre la sol·licitud
Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Privada Pere Closa davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les dificultats dels infants
gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
356-00490/13
Acord sobre la sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa CampusRom davant
la Comissió de la Infància perquè informi sobre les dificultats dels infants gitanos
per a aconseguir l’èxit educatiu
356-00491/13
Acord sobre la sol·licitud

37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Plataformes Socials Salesians
Sant Jordi davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels
infants en risc d’exclusió social
356-00492/13
Acord sobre la sol·licitud

37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè presenti la segona part de l’informe «Quant mesura la
infància a Catalunya?»
356-00509/13
Acord sobre la sol·licitud

37

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
Acord sobre la sol·licitud

37

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
Rebuig de la sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les
actuacions de la Direcció General
356-00521/13
Acord sobre la sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant
la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies d’actuació de la Secretaria
amb relació a les polítiques d’infància
356-00522/13
Acord sobre la sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català de l’Acolliment
i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius
i les actuacions de l’Institut
356-00523/13
Acord sobre la sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional dels Infants
i els Adolescents de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les polítiques d’infància
356-00524/13
Acord sobre la sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català de l’Acolliment
i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies estratègiques, els objectius i l’estat de l’acolliment i l’adopció de menors
356-00526/13
Rebuig de la sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana de Centres de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant la Comissió de la Infància perquè
presenti l’informe anual sobre la situació de l’atenció precoç
356-00527/13
Acord sobre la sol·licitud
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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
Rebuig de la sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença del director general de Prestacions Socials davant la
Comissió de la Infància perquè informi sobre el retard en les renovacions dels títols
de família nombrosa
356-00535/13
Rebuig de la sol·licitud

40

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Drets Socials
sobre els objectius i les actuacions del seu departament en matèria de polítiques
d’infància
355-00047/13
Substanciació

40

Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Drets Socials sobre les línies d’actuació del Departament de Drets Socials amb relació a les
polítiques d’infància
355-00049/13
Substanciació

40

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor del Departament
d’Operacions, Innovacions i Data Sciences d’ESADE, amb relació al projecte de llei
de la ciència de Catalunya
353-00301/13
Substanciació

40

Compareixença en ponència d’Antoni Garrell i Guiu, enginyer industrial i expert en
indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00303/13
Substanciació

41

Compareixença en ponència de Pedro Mier Albert, president de la Comissió d’Innovació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, amb relació
al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00304/13
Substanciació

41

Compareixença en ponència de Xavier Marcet, consultor expert en l’àmbit universitari
i de la innovació amb relació al Projecte de llei de la ciència a Catalunya
353-00308/13
Substanciació

41

Compareixença en ponència d’Elena Costas-Pérez, professora d’economia i finances
d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00325/13
Substanciació

41

Compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00232/13
Substanciació

41

Compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Ebre davant la Comissió
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00233/13
Substanciació

42

Compareixença del director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (IDECE) davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00235/13
Substanciació
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Compareixença d’una representació del Consorci d’Educació de Barcelona davant
la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00265/13
Substanciació

42

Compareixença del president del Consorci d’Aigües de Tarragona davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00266/13
Substanciació

42

Compareixença d’una representació del Casal Lambda davant el Grup de Treball
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00284/13
Substanciació

42

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya
davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00286/13
Substanciació

43

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les actuacions
de la Direcció General
357-00336/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat Gitano, de la Fundació
Privada Pere Closa i de la Xarxa CampusRom davant la Comissió de la Infància per
a informar sobre les dificultats dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
357-00337/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença d’una representació de Plataformes Socials Salesians Sant Jordi
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants en
risc d’exclusió social
357-00338/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió de
la Infància per a presentar la segona part de l’informe «Quant mesura la infància a
Catalunya?»
357-00339/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença del director general de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
357-00340/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

44

Compareixença d’una representació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les polítiques d’infància
357-00341/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

44

Compareixença d’una representació de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant la Comissió de la Infància per a presentar
l’informe anual sobre la situació de l’atenció precoç
357-00342/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

44

Compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió
de la Infància per a informar sobre les línies d’actuació de la Secretaria amb relació
a les polítiques d’infància
357-00343/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

44

Compareixença d’una representació del Comitè per a la Integritat de la Recerca a
Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre la seva
activitat en el camp del sistema de recerca
357-00344/13
Acord de tenir la sessió de compareixença
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball a la consellera de la Presidència
330-00072/13
Presentació: president de la Generalitat

45

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00073/13
Presentació: president de la Generalitat

45

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals
i Territori a la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert
330-00074/13
Presentació: president de la Generalitat

46

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal
Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del
Parlament de Catalunya
501-00011/12
Nomenament

46

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya
501-00001/13
Nomenament

48

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’un funcionari de carrera
Acord

49

4.95. Altres informacions
Procediment per a designar el president o presidenta del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
286-00001/11
Acta de la presa de possessió del càrrec

50

Procediment per a designar set membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
286-00001/13
Acta de la presa de possessió dels càrrecs

50

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

Taula de contingut

8

BOPC 264
18 de març de 2022

2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de la Jonquera
250-00354/13
RETIRADA

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Interior, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 237.

Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat
dels Mossos d’Esquadra
250-00390/13
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 237.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de mesures antifrau
per a la gestió dels fons europeus
250-00440/13
RETIRADA

Retirada en la sessió 11 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 16.03.2022,
DSPC-C 235.

2.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
2.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament
(UE, Euratom) 2020/2093 del Consell, pel qual s’estableix el marc
financer pluriennal per al període 2021-2027
295-00057/13
ANUL·LACIÓ DE LA TRAMESA
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea, 24.01.2022

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

La Comisión Europea ha informado de que se remitió por error a los Parlamentos nacionales la comunicación de inicio del plazo para ejercer el control de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad sobre la iniciativa COM (2021) 569
final. Dicha transmisión se considera anulada y sin efecto.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38376).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.03.2022 al 29.03.2022).
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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
ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA
Reg. 39167; 39168; 39169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39167)

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a l’articulat de la 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).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article 1

Article 1
S’afegeix un apartat 3 a l’article 21 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que resta redactat de la manera següent:
Article 21. Deure de conservació
1. Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d’ésser conservats
per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors. Es poden establir per
reglament procediments per a l’esporgada i l’eliminació de determinades classes de
béns, si no han estat declarats d’interès nacional ni han estat catalogats.
2. Les persones referides en l’apartat 1 han de facilitar informació sobre l’estat
dels béns i sobre llur utilització, si els ho demana l’Administració.
3. En tot cas, les persones referides en l’apartat anterior, atenent al deure d’informació sobre l’estat del béns, hauran de comunicar a l’Administració competent
d’acord amb l’article 36, qualsevol canvi en la utilització de l’ús dels béns, incloent
el finiment de l’activitat que es desenvolupa dins els mateixos, a fi i efecte que l’Administració pugui assegurar que en aquesta nova circumstància es garantiran els
deures de conservació i manteniment.
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A aquests efectes, tots els propietaris i titulars d’altres drets reals i posseïdors,
sobre aquests béns, hauran de comunicar a l’Administració qualsevol circumstància a les que fa referència aquest epígraf amb un preavís mínim de sis mesos, a fi i
efecte que l’Administració conegui la situació i, si és necessari, pugui prendre les
mesures necessàries per garantir l’efectiva preservació dels béns.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou article 3

Article 3
S’afegeix un nou punt 2 a l’article 36 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català, que resta redactat de la manera següent:
Article 36. Autorització dels canvis d’ús
1. Els canvis d’ús d’un monument han d’ésser autoritzats pel Departament de
Cultura, amb informe de l’ajuntament afectat, prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent.
2. Els canvis d’ús dels Béns Culturals d’Interès Local hauran de ser autoritzats
per l’administració que els ha declarat, sigui ajuntament o consell comarcal, condicionat a un informe favorable del responsable de patrimoni del municipi afectat, de
tal manera que l’ús proposat sigui compatible amb la seva protecció.
Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39168)

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a l’articulat de la 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).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3 de l’article 1

3. També fan part del patrimoni cultural català el patrimoni immaterial integrat
per les tradicions orals, arts de l’espectacle, usos socials rurals o urbans, de costums
i activitats, econòmiques o comercials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques relatives a la naturalesa i l’univers, sabers, tècniques i pràctiques vinculades a
l’artesania tradicional, juntament amb els locals, instruments, objectes, artefactes i
espais que els són inherents, que la nostra societat reconeix com a part integrant del
patrimoni cultural català.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 7

1. Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles, immobles
com el patrimoni immaterials han de ser declarats d’interès nacional.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un apartat 4 a l’article 7

4. El patrimoni immaterial incloent l’activitat conjuntament amb els béns mobles
i immobles que en formin part.
Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 39169)

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado de la 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).
Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
De supressió del artículo 2

En referència a la classificació com a infracció lleu, es modifica la lletra b de
l’apartat 2 de l’article 71 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, que queda redactada de la manera següent:
«b) La manca de notificació a l’administració competent, en els termes fixats per
l’article 21.3 i 22, del finiment o canvi d’activitat, de la transmissió onerosa de la
propietat o de qualsevol dret real sobre béns culturals d’interès nacional, sobre béns
catalogats o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català.»
Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer,
del Consell de Garanties Estatutàries
202-00034/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT
Reg. 39731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 138.2 del Reglament
del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel
procediment de lectura única:
A l’hora sol·licitem que d’acord a l’article 107 del Reglament del Parlament de
Catalunya, es tramiti per urgència extraordinària.
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Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del Consell de Garanties
Estatutàries
Exposició de motius

L’article 76 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya crea el Consell de Garanties
Estatutàries i l’article 77 estableix que el Parlament n’ha de regular per llei la composició i l’estatut dels seus membres, entre d’altres matèries.
Aquesta llei és la 2/2009, de 12 de febrer, que, als efectes de la modificació que
es proposa establia, apart d’una durada del càrrec de nou anys, la regla de la renovació dels nou consellers que l’integren per terços i cada tres anys. La renovació parcial i periòdica dels membres del màxim òrgan jurídic consultiu de la Generalitat
constitueix un element essencial de la seva independència i funcionament regular,
doncs garanteix la seva continuïtat sense canvis abruptes en la seva composició,
evita el reflex exorbitant de la majoria parlamentària existent en una determinada
conjuntura, i permet ajustar la institució a l’evolució social, política i de la cultura
jurídica.
El fet que el Parlament de Catalunya, en el passat més recent, no hagi procedit a
fer les propostes de designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries en
els terminis legalment establerts ha provocat precisament una notable disfunció, en
el sentit de contravenir la voluntat expressada pel legislador a l’allargar els mandats
per les pròrrogues produïdes i pel fet de descompassar la renovació entre els nomenaments que corresponen al Parlament i els que correspon al Govern.
Per tal de fer possible el restabliment de la dinàmica de renovació dels consellers
del Consell de Garanties Estatutàries, la present proposició de llei estableix una reducció del mandat dels consellers, que passa de nou a sis anys, establint a tals efectes un règim transitori pel que fa als consellers de designació pel Parlament, així
com un sistema transitori de renovació dels consellers de designació governamental,
per acabar assentant la periodicitat en les renovacions dels consellers regulada per la
nova redacció de l’article tercer.
Al tractar-se d’una modificació de caràcter tècnic i simple, que serva el sentit de
la Llei, es proposa que es tramiti pel procediment de lectura única atesa la concurrència del pressupòsit habilitant previst a l’article 138.1 i 2 del Reglament del Parlament de Catalunya, atesa la naturalesa de la proposició i la simplicitat de la seva
formulació, doncs únicament s’aborda una modificació de l’article 3 de la llei, així
com s’hi inclou una disposició transitòria similar a la que va introduir-se en la mateixa Llei en el moment d’establir-se el Consell.
Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del Consell de Garanties
Estatutàries
Article primer. De modificació de l’article 3 de la Llei 2/2009, del Consell
de Garanties Estatutàries, que passaria a tenir aquesta redacció

«Article 3. Composició del Consell i designació dels membres
1. El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han
d’ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d’experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans.
2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats pel president
o presidenta de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada
per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta del
Govern.
3. Un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern ho és d’entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals.
4. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un període de sis anys, i no poden ésser reelegits.
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5. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Parlament es
renovaran per meitats, cada tres anys. Els membres designats pel Govern seran renovats, un a un, cada dos anys.»
Article segon. Nova disposició transitòria de la Llei 2/2009

«Disposició transitòria cinquena. Designació i renovacions dels membres del
Consell de Garanties Estatutàries a resultes de la modificació de la Llei 2/2009:
1. Dins del període de dos mesos posteriors a l’entrada en vigor de la present llei
el Parlament i el Govern han de designar els consellers del Consell de Garanties
Estatutàries que corresponen de conformitat amb l’article 3 de la llei 2/2009 i proposar-ne el seu nomenament al President de la Generalitat.
2. Abans de finalitzar el mandat de sis anys des de la presa de possessió dels consellers designats pel Parlament, s’ha de procedir a un sorteig, per a establir quins
tres d’ells veuran allargat el seu mandat, excepcionalment, tres anys més per ajustar
la renovació de l’ens a allò que disposa l’article tercer.
3. Atès que entre els membres del Consell de Garanties Estatutàries de designació del Govern n’hi ha dos que en el moment de l’entrada en vigor de la present tenen mandat vigent, respectivament, fins el 2026 i el 2028, la renovació parcial dels
consellers designats a proposta governamental, als efectes de donar compliment a
les previsions de l’article 3.5 de llei 2/2009, s’ajustarà als criteris següents:
a) El Govern no ha de fer cap designació l’any 2024.
b) El Govern ha de designar l’any 2026 un conseller per cobrir la vacant del
membre que fineix el mandat.
c) El Govern ha de designar l’any 2028 dos consellers per cobrir les vacants del
membres que fineixen els mandat iniciats en un cas el 2019 i en l’altre el 2022.
d) En la primera reunió del Consell de Garanties Estatutàries posterior a la renovació dels membres esdevinguda d’acord amb la lletra c) s’ha de procedir a un
sorteig entre els dos consellers nomenats a proposta del Govern per determinar el
que finirà el seu mandat dos anys després del seu nomenament. Aquest conseller
podrà ser reelegit, excepcionalment, per a un segon mandat de la durada ordinària
prevista en la llei».
Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica
Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD
DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39731).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39731).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda de proposar al Ple que la Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12
de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sigui tramitada pel procediment de
lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges
202-00035/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT
Reg. 39732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 107, 111.b i 138.2 del Reglament
del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel
procediment de lectura única amb urgència extraordinària:
Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de
desembre, del Síndic de Greuges
Exposició de motius

L’article desè de la Llei 24/2009 disposa que el síndic o síndica de greuges és
elegit per a un període de nou anys, i no pot ésser reelegit per al mandat immediatament posterior.
Per tal d’unificar la durada del mandat dels òrgans estatutaris, i d’altres de naturalesa consultiva o fiscalitzadora anàloga, es fa aconsellable la reducció del mandat
de nou a sis anys, sense possibilitat de reelecció.
Proposició de llei
Article únic. Modificació de l’article 10 de la Llei 24/2009

Es modifica l’article 10, que quedaria redactat de la següent manera:
«Article 10. Durada del mandat
El mandat del síndic o síndica de greuges nomenat o nomenada, és de sis anys
des de la data en què és elegit o elegida pel Parlament, i no podrà ésser reelegit/da.»
Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica
Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD
DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39732).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39732).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del
3.01.02. Proposicions de llei
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23 de desembre, del Síndic de Greuges sigui tramitada pel procediment de lectura
única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00036/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT
Reg. 39734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 107, 111.b i 138.2 del Reglament
del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel
procediment de lectura única i per urgència extraordinària:
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre,
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Exposició de motius

L’article vuitè de la Llei 14/2008 disposa que al capdavant de l’Oficina Antifrau
de Catalunya hi ha el director o directora, nomenat segons el que estableix aquesta
llei, que ha d’exercir el càrrec amb plena independència i objectivitat i que el seu
mandat és de nou anys des de la data en què és elegit pel Parlament, i no pot ésser
renovat.
Per tal d’unificar la durada del mandat dels òrgans estatutaris, i d’altres de naturalesa consultiva o fiscalitzadora anàloga, es fa aconsellable la reducció del mandat
de nou a sis anys, sense possibilitat de reelecció.
Proposició de llei
Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2008

Es modifica l’apartat quart de l’article 8, que quedaria redactat de la següent manera:
«4. El mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau nomenat o nomenada, és de sis anys des de la data en què és elegit o elegida pel Parlament, i no pot
ésser reelegit.»
Disposició transitòria

El mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau nomenats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei, es regirà per la regulació anterior, és a dir,
per un període de nou anys, i no podrà ésser reelegit.
Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica
Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39734).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 39734).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del
5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya sigui tramitada pel procediment
de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui
la perspectiva d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39730 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 15.03.2022
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39730)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar vetllant per l’interès superior de l’infant i, tal i com ja s’està fent, incloure la perspectiva de la infància i
de l’adolescència en les avaluacions i les memòries d’impacte que acompanyin tot
projecte de desplegament normatiu que emani de les funcions que s’atribueixen al
Govern de la Generalitat.

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 (reg. 39394).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39387).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39389).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39388).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39391).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39392).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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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 (reg. 39393).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39395).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39396).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39397).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39420).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39398).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 39399).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39400).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39421).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39422).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39423).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 39401).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39402).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39403).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39404).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 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 (reg. 39405).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 10:30 h.

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

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. 39424).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2022 al 25.03.2022).
Finiment del termini: 28.03.2022; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places
residencials i de centres de dia
302-00112/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 39539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia (tram.
300-00129/13).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar i publicar en el web del Departament de Drets Socials, en el termini
d’un mes, la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2022-2026, on
s’indiqui, entre d’altres, el nombre de places de residència i centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat previstes, concretant la tipologia de plaça
(pública, concertada o col·laborada), el centre on es preveu assignar-les i la demanda
d’aquests serveis de cada territori.
2. Complir els acords, convenis i protocols signats en anteriors legislatures entre
el Govern de Catalunya i els ens locals per a la provisió de places públiques i gestió
directa de centres de dia i centres residencials, i els compromisos adquirits per a la
concertació i/o col·laboració de places. En el termini de dos mesos, comunicar la ratificació d’aquests convenis als ajuntaments.
3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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3. Que les residències de nova construcció finançades amb fons europeus en les
que participi la Generalitat de Catalunya siguin públiques i de gestió directe per part
del Departament de la Generalitat corresponent.
4. Establir, en el termini de dos mesos, els mecanismes necessaris perquè els
ajuntaments de Catalunya puguin presentar projectes i propostes de construcció de
centres residencials i centres de dia a les seves ciutats i viles vinculats als Fons Europeus. Aquests mecanismes no afectaran als acords i convenis signats amb anterioritat entre el Govern de la Generalitat i els ens locals per a la provisió de serveis
i places amb la mateixa finalitat.
5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Decret de renovació del mètode d’inspecció dels centres residencials, enfocant-la fonamentalment a la millora de la qualitat del serveis. Entre d’altres aspectes es requereix:
a. La modificació del sistema sancionador establert a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
b. La modificació de les actes i els criteris d’inspecció.
c. Introducció d’un sistema checklist.
d. Increment del nombre de professionals del cos d’inspectors/es de la Generalitat.
e. Assegurar que les inspeccions es fan sense avís previ al centre.
f. Fer públics al conjunt de la ciutadania els resultats de les inspeccions.
6. Deixar sense efecte el punt 4.9.1 de l’annex 31 de la Resolució DSO/2883/2021,
de 16 de setembre, que regula la dedicació de professionals d’atenció directa i que
provoca la reducció d’hores d’atenció i de ràtios de professionals als usuaris, i recuperar l’aprovada a la Cartera de Serveis Socials per al període 2010-2011, establerta
al Decret 142/2010, d’11 d’octubre.
7. Revertir la privatització de l’assistència mèdica privada als centres residencials
catalans, per a què aquesta sigui assumida pel sistema públic de salut.
8. Presentar, en el termini de tres mesos, un programa d’inversions que actualitzi
i millori la qualitat dels centres residencials públics de Catalunya.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures
per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball
302-00113/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 39540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables al mercat
de treball (tram. 300-00128/13).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear un servei de formació prelaboral que pengi del Departament d’Empresa
i Treball i que consti d’una oficina d’avaluació, acompanyament i inserció, les funcions de la qual seran:
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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a) Elaboració d’un protocol per detectar les dones que poden ser usuàries del servei, que les derivarà a les entitats i serveis externs que fan la formació prelaboral.
b) Elaboració d’eines d’avaluació adaptades a la idiosincràsia que poden presentar el conjunt de beneficiàries que permetin diagnosticar els coneixements, habilitats i competències de cada dona per tal d’adaptar individualment el seu itinerari
prelaboral.
c) Elaboració d’uns programes de continguts, habilitats i competències bàsiques
per a la formació per tal que es marquin les pautes mínimes a les entitats sense ànim
de lucre del territori que compleixin els requisits necessaris.
d) Elaboració dels requisits que es demanaran a les entitats, tant pel que fa els
estàndards de servei i els estàndards de formació dels professionals, que vulguin
accedir a les subvencions per fer formació. Entre altres coses, les entitats s’hauran
de comprometre a fer un seguiment i una acompanyament de cada alumna, a més,
naturalment, de la formació.
e) Elaboració d’un mapa de les entitats, serveis públics i altres tipus d’iniciatives
que duen a terme formació prelaboral a tot Catalunya per tal generar una igualtat
d’oportunitats i d’accessibilitat reals en el conjunt de tot el territori a formacions
prelaborals.
f) Elaboració d’un informe per estudiar les oportunitats laborals del territori,
contemplant, sobretot, aquells sectors que més es desenvoluparan gràcies als fons
Next Generation (digitalització d’empreses, comerços, magatzems, i tot els que tenen a veure amb la transformació necessària per raó del canvi climàtic), i també
oficines i comerços, el sector tèxtil i els serveis de cura de persones. A partir de
l’informe caldrà preveure quins són els cursos de formació especialitzada que són
més necessaris.
g) Recerca de convenis amb Universitats per tal de poder acreditar l’alumnat
amb certificats amb validesa oficial.
h) Consolidació dels certificats professionals del SOC adequant-los a les demandes del mercat actual i als cursos de formació prelaboral.
i) Recerca d’empreses amb qui poder elaborar convenis a través dels quals es puguin inserir dones que facin els cursos per fer-hi pràctiques i posteriorment ser contractades. Aquestes empreses hauran de reunir també un requisits de sostenibilitat i
respecte social i gaudiran d’un distintiu atorgat per la Generalitat.
j) Facilitació de totes les gestions administratives, tant a l’alumnat, com a les
ONGs, com a les empreses col·laboradores.
k) Agilització de les subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que s’ocuparan de la formació.
2. Crear un sistema per poder arribar a les dones en situació de vulnerabilitat i
orientar-les cap a aquest servei, per la qual cosa caldrà:
a) Tenir un protocol d’avís als serveis socials, a les comissaries, als hospitals, als
SIADS, als SIES... que permeti detectar les dones.
b) Elaborar campanyes informatives amb relació a aquest servei de formació prelaboral a través de les xarxes socials.
3. Crear una xarxa d’entitats i serveis públics, per tal d’encarregar-los la formació
i l’acompanyament (de manera externalitzada), que caldrà que contempli dues fases:
a) La formació bàsica, que ha de contemplar necessàriament, però no únicament
perquè hi haurà una part de la formació que cada entitat podrà decidir per ella mateixa. Els punts bàsics que hauran de compartir totes les entitats formadores són:
i) Reforç de lectoescriptura.
ii) Reforç de la llengua vehicular.
iii) Competències digitals bàsiques.
iv) Descobriment de les competències que les dones porten incorporades i que
sovint ignoren que tenen, és a dir, descobrir les habilitats personals.
v) Educació emocional i millora de l’autoestima.
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vi) Competències per desenvolupar-se al mercat laboral: com buscar feina, com
comportar-se en una entrevista, com fer un CV, emprenedoria...
b) La formació especialitzada, que ha de contemplar diferents cursos tenint en
compte les diferents necessitats del territori i basar-se en
i) Cursos pensats pels sectors que més es desenvoluparan gràcies als fons Next
Generation: digitalització d’empreses (magatzems, logística, màrqueting...), de comerços, feines necessàries per a la transformació necessària per raó del canvi climàtic, entre d’altres.
ii) Cursos dirigits a les oficines i comerços: auxiliar administrativa, de comunicació, carnissera, peixatera, auxiliar de supermercat...
iii) Cursos dirigits al sector tèxtil: patronatge, planxa, costura...
iv) Cursos dirigits a les cures: auxiliar de cura de gent gran, de criatures...
4. Estudiar amb el Departament d’Economia i Hisenda la possibilitat d’ampliar
les beques ACOL, les de la xarxa OMNIA, així com establir un sistema de subvencions que permeti que les entitats encarregades de la formació tingui garantia de
rebre la subvenció en les dates previstes i per un temps determinat sempre que compleixin els requisits i resultats de l’avaluació de l’oficina del servei.
5. Orientar, a través del canal de derivació previst del Servei d’Ocupació de Catalunya, a les dones inscrites per ser beneficiàries d’una Renda Garantida de Ciutadania, sempre que es compleixin els requisits que recull la Llei 14/2017, del 20 de
juliol, de la renda garantida de ciutadania i amb el benentès que les dones estan seguint un Pla d’Inserció Laboral, cosa que els ha de permetre cobrar el complement
que preveu la llei a més de l’import que s’especifica segons la composició del nucli
familiar.
6. Estudiar amb el Departament d’Economia i Hisenda la possibilitat d’una bonificació fiscal per a aquelles empreses que contractin les dones vulnerables que han
fet la formació prelaboral després d’haver-les tingut en pràctiques.
Palau del Parlament, 9 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls
i la dinamització de les Terres de l’Ebre
302-00114/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 39548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 300-00127/13).
Moció

El Parlament de Catalunya constata:
1. Que la vegueria de les Terres de l’Ebre pateix una situació demogràfica, econòmica i social que, sumada als dèficits en infraestructures i serveis d’aquest territori, fa que sigui urgent que el conjunt d’administracions públiques hi actuïn coordinadament, abocant tots els recursos necessaris i dissenyant una estratègia de
desenvolupament territorial a curt, mig i llarg termini.
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2. Que el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre redactat per la URV, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, ha de ser una de les
eines per marcar el full de ruta necessari per al desenvolupament econòmic del territori en els pròxims anys, el qual s’ha d’actualitzar i revisar per incorporar l’actual
situació socioeconòmica provocada per la pandèmia.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Impulsar la construcció d’un hospital a Tortosa en una nova ubicació que
s’ajusti a les exigències actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que doni resposta a les necessitats de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre
i que posi fi als greus problemes d’espais i accessibilitat derivats de l’actual emplaçament de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
4. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya presenti amb la
major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari de les Terres de l’Ebre a
Tortosa atès que el territori no pot ajornar durant més temps una decisió estratègica
per al seu desenvolupament econòmic i social.
5. Impulsar la impartició de nous estudis universitaris públics a les Terres de
l’Ebre entre els quals Medicina, atès la poca oferta actual existent i el necessari enfortiment la universitat pública al sud de Catalunya.
6. Impulsar la impartició de nous cicles de formació professionals públics a les
Terres de l’Ebre, que estiguin repartits per les quatre comarques, per millorar l’oferta educativa i alhora diversificar l’economia d’aquest territori.
7. Impulsar de manera urgent, efectuant tots els tràmits necessaris, l’ampliació
de la superfície del polígon industrial Catalunya Sud de Tortosa i L’Aldea, millorant
l’accessibilitat així com la seua connexió al Corredor del Mediterrani amb un ramal
ferroviari per facilitar la implantació de noves empreses.
8. Impulsar de manera urgent, efectuant tots els tràmits necessaris, l’ampliació
de la superfície del polígon industrial La Plana II de Gandesa millorant la seua accessibilitat per facilitar la implantació de noves empreses.
9. Impulsar la mobilitat i la millora de la connexió ferroviària de les Terres de
l’Ebre, en tot allò que sigui competència de la Generalitat.
a) Crear, de manera urgent, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de
l’Ebre per coordinar i millorar de manera efectiva el transport públic de les Terres
de l’Ebre.
b) Convertir l’estació de L’Aldea en una estació intermodal connectant tots els
serveis ferroviaris que hi arriben amb autobusos que connectin amb la resta de municipis de les Terres de l’Ebre.
10. Promoure un Pacte per l’Ebre, liderat des de la Generalitat i acordat amb les
institucions del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre basat en els principis de
solidaritat, equitat i cooperació per reduir el minitransvasament de l’Ebre al Camp
de Tarragona i alhora desenvolupar mesures de caràcter ambiental, hidrològiques,
socials i econòmiques per al desenvolupament del sud de Catalunya.
11. Promoure l’ampliació del Parc Natural d’Els Ports a partir del consens i la
proposta efectuada per diferents entitats i ajuntaments de les Terres de l’Ebre.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació
europeista dels catalans
302-00115/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 39549 i 39735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels catalans (tram. 300-00126/13).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1) Proclama que la Unió Europea és una part consubstancial i irrenunciable de
l’àmbit natural de projecció de Catalunya i del conjunt d’Espanya, i reafirma la seva
adhesió al projecte europeu i el seu suport a les aspiracions dels catalans de participar en l’aprofundiment de l’espai de llibertat, justícia, igualtat i prosperitat que
aquest projecte encarna.
2) Condemna l’agressió russa a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna,
procés que va començar amb el suport que el Kremlin va prestar a les declaracions
unilaterals d’independència de les persones i els grups polítics que s’arrogaven, il·
legalment, il·legítimament i falsament, la representació dels territoris ucraïnesos de
Crimea, Donetsk i Lugansk.
3) Recorda solemnement que el respecte pel Dret Constitucional i el Dret Internacional és fonamental per abordar qualsevol canvi en la distribució territorial de
competències i de sobirania.
4) Declara que tant el Consell per la República, com l’Assemblea de Representants, com l’autodenominat «Ministeri Lliure d’Exteriors» són closques buides que
no representen ningú, desautoritza expressament qualsevol intent dels seus suposats
«líders» d’arrogar-se la representació dels catalans, i considera nul·les totes les accions que emprenguin.
5) Fa una crida a les formacions polítiques que han tingut contactes estrets amb
el Kremlin i n’han rebut finançament per a les seves activitats a fer-ho públic i a informar la ciutadania, en pro de la transparència, del contingut de les comunicacions
que hagin tingut i de l’ús que han fet dels fons que hagin rebut.
6) Creu convenient que el Parlament de Catalunya posi en marxa una comissió
d’investigació per escatir la veritat dels contactes haguts entre diverses formacions
polítiques i el Kremlin.
Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn
de les centrals hidroelèctriques al sistema públic
302-00116/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 39550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals
hidroelèctriques al sistema públic (tram. 300-00132/13).
Moció

El Ple del Parlament de 8 de juliol de 2021 aprovava, per una amplíssima majoria de 112 vots a favor i 20 en contra, la moció que instava al Govern a crear una
empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovable.
En la mateixa moció, en la part d’acords, es deia que aquesta energètica: «Ha de
poder gestionar les centrals hidroelèctriques a les quals caduquin les concessions,
ha de poder participar en la propietat de noves plantes de generació renovable i ha
d’ajudar i participar en el desenvolupament de comunitats energètiques renovables
i ciutadanes.»
Des de llavors, mes enllà del cas de Sant Quirze de Besora, amb Can Trinxet, la
Generalitat no ha dut a terme una tasca sistemàtica de revisió de les concessions de
les centrals hidroelèctriques, un element indispensable per declarar-ne la caducitat.
Tampoc ha revisat aquelles concessions que es van renovar automàticament per 75
anys més l’any 1985 per tal que passin a mans públiques i esdevenir una peça clau
en la construcció de la necessària energètica pública. Per tot això,
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dur a terme la revisió, de manera sistemàtica i calendaritzada, de totes les
concessions de les centrals hidroelèctriques de les conques internes. Aquest procés
es farà abans de finalitzar l’any en curs.
2. Dictar d’immediat, a través de l’ACA, la caducitat de totes les concessions que
estiguin caducades o renovades irregularment, per tal d’incorporar-les a l’empresa
energètica pública.
3. Posar a disposició dels municipis de la conca hidrogràfica de l’Ebre, abans del
proper mes d’abril, els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya per ajudar-los
en el procés de reversió a mans públiques de les centrals hidroelèctriques que actualment depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
4. Realitzar accions jurídiques concretes, abans de finalitzar l’any en curs, per
tal de que la conca del Garona sigui una conca hidrogràfica pròpia i passi a mans
del govern de la Generalitat. Aquestes accions es realitzaran de manera coordinada
amb el Conselh Generau d’Aran.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP
CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció
audiovisual en català
302-00117/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 39551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la producció audio
visual en català (tram. 300-00123/13).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1) Es reafirma en el suport i reconeixement al sector audiovisual català com a
eina de foment i internacionalització de la llengua i cultura catalana Així també manifesta la necessitat que l’Estat Espanyol afavoreix-hi a la diversitat cultural i lingüística, per aquest motiu considera imprescindible que el gruix de fons del PERTE «una
nova economia de la llengua» es destini a la promoció del català, el basc, l’euskera i
l’aranès, atès que es on hi ha una major potencial per a mobilitzar i crear nous sectors
econòmics i cadenes de valor.
2) Celebra la renovació del consell de govern la Corporació Catalana de Mitjans
de Comunicació, que ha de continuar sent motor tractor de la producció i creació
audiovisual en llengua catalana. I aposta per una renovació i transformació de la
Corporació Catalana de Mitjans en una corporació catalana de continguts, adaptada
a les lògiques comunicatives del segle XXI.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3) Aprofitar els fons europeus per impulsar un HUB audiovisual per potenciar la
recerca i la innovació en la producció audiovisual, així com també retenir el talent i
atraure’n de nou. Per fer de Catalunya un país referent i capdavanter en la creació
i producció audiovisual per al mercat nacional i internacional.
4) Fomentar la indústria audiovisual, enfortir-la, dotar-la de bones eines, espais
i fomentar la creació de tot tipus de continguts audiovisuals produïts, doblats i subtitulats en català i occità, per fer que el màxim d’oferta possible arribi al públic per
tots els canals d’exhibició existents.
5) Destinar part de l’increment del pressupost del Departament de Cultura a una
línia d’ajuts al sector, que suposin un acompanyament i incentiu a les productores
audiovisuals catalanes per generar continguts en català. Amb l’objectiu de fer de Catalunya un país atractiu per a l’acolliment d’empreses, i generar innovació tecnològica i formació avançada en el sector audiovisual I també per promoure i incentivar
la creació de productors i productores iniciats.
6) Assegurar una major presencia dels productes audiovisuals produïts, doblats i
subtitulats en català i occità en totes les finestres d’exhibició possibles.
7) Impulsar la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya, per tal d’adaptar
el règim de la comunicació audiovisual de Catalunya a allò que disposa la Directiva
(UE) 2018/1808.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Fascicle segon
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Dia
Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estètica
302-00118/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 39555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de
les Dones i el combat contra la pressió estètica (tram. 300-00131/13).
Moció

El Parlament de Catalunya
1. Reafirma el seu compromís amb la lluita per erradicar la pressió estètica com a
una forma més d’expressió de les violències masclistes que pateixen les dones, adolescents i nenes, en el sistema patriarcal i capitalista en el què vivim.
2. Constata la necessària posada en marxa de l’elaboració del Pla d’acció enunciat pel Govern de la Generalitat per combatre la pressió estètica; un constructe social de bellesa que s’imposa a les dones, adolescents i nenes.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incorporar entre
les mesures que es desenvolupin en el Pla d’acció per combatre la Pressió Estètica:
3. La promoció d’acords amb:
3a. Empreses de la indústria de la moda i la publicitat, per tal d’eliminar la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats per erradicar els estereotips i rols de gènere que perpetuen, així com per promoure la visibilitat de cossos diversos.
3b. Empreses que proporcionen hostesses per a esdeveniments en qualsevol àmbit, per tal d’evitar la cosificació de les dones a través del vestuari o equipament esportiu.
3c. Federacions esportives, per tal que revisin i eventualment modifiquin l’equipament esportiu femení, assegurant que el cos de les dones no es cosifiqui o sexua
litzi.
4. L’impuls de mesures de prevenció i abordatge integrals en l’àmbit de la salut
mental, incloent-hi els trastorns de conducta alimentària que es deriven de la pressió estètica.
5. La col·laboració tant amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
com amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per dissenyar accions d’educació
mediàtica que incloguin la pressió estètica.
6. Dissenyar actuacions per tal de sensibilitzar i conscienciar a infants i joves
sobre la discriminació per raó d’aparença física i la pressió estètica, especialment la
que s’exerceix a través dels mitjans de comunicació, la publicitat i les xarxes socials,
els seus efectes en el benestar emocional i físic de les persones, i promoure models
o referents diversos que incloguin totes les dones, i en especial, dones racialitzades
i amb diversitat funcional.
7. Donar a conèixer a través dels canals pertinents, el formulari online del Departament d’Igualtat i Feminismes per a denunciar qualsevol botiga, mitjà o ens que
discrimini per aparença física, tal i com recull la Llei 19/2020, d’Igualtat de Tracte
i No-discriminació; i endegar una investigació d’ofici en els casos on hi hagi aquests
indicis de discriminació per raó d’aparença física.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació
de l’Administració de justícia
302-00119/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 39707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, y
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de
l’Administració de justícia (tram. 300-00125/13).
Moción

El Parlamento de Cataluña constata:
1. Que la carga de trabajo de muchos de los Juzgados y Tribunales de Cataluña
se encuentra por encima del módulo establecido por el Consejo General del Poder
Judicial y el Ministerio de Justicia como carga óptima de trabajo para cada tipo de
órgano judicial, llegando a extremos alarmantes como el de los Juzgados mercantiles que ya en 2020 se encontraban al 403,69% del módulo recomendado.
2. Que en Cataluña existe un grave problema de plantilla judicial que impide cubrir todas las vacantes judiciales existentes en la Comunidad. Los jueces y magistrados no toman destino en Cataluña o se marchan a otras comunidades por circunstancias diversas, entre las que cabe destacar principalmente la presión separatista
que ha provocado un contexto de incertidumbre política y un clima social adverso
al poder judicial; pero también, en menor medida, el superior coste de la vida en
Cataluña o a falta de tradición opositora en la comunidad.
El mismo problema existe con los letrados de la administración de justicia, cuya
carencia deja vacantes numerosas secretarías de órganos judiciales e incide de forma negativa en la mejora de la calidad de la justicia en Cataluña; toda vez que los
letrados de la administración de justicia son actualmente los directores de la oficina
judicial y han visto incrementado de forma notable su campo competencial en las
últimas reformas procesales, especialmente en la jurisdicción civil.
3. Que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña viene
reclamando desde hace tiempo la introducción de algún tipo de incentivo para favorecer la permanencia de jueces y magistrados en destinos de Cataluña, lo que también es trasladable a los letrados de la administración de justicia.
4. Que en Cataluña se produce un desafío permanente al Estado de Derecho y a
la democracia, que tuvo su máximo exponente en el golpe de estado perpetrado en
octubre de 2017 por el Gobierno de la Generalitat, así como una falta de respeto y
un desacato constante a las resoluciones judiciales por parte de las autoridades políticas, lo que se traduce en un socavamiento del Poder judicial que ejercen los jueces
y magistrados radicados en esta Comunidad.
5. Que en Cataluña existe un déficit de órganos judiciales y una incompleta implementación de la nueva oficina judicial.
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
6. Promover las medidas necesarias para evitar el hostigamiento y el acoso generalizado y constante a los jueces y magistrados por parte de cargos públicos con
responsabilidades políticas, a través de acciones y declaraciones que cuestionan su
independencia y la neutralidad con que ejercen sus funciones jurisdiccionales.
7. Instar al Gobierno de España a establecer un «complemento salarial de destino»
similar «en concepto y cuantía» al que ya existe en Islas Canarias, País Vasco o Na-
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varra para incentivar la llegada y permanencia de jueces, magistrados y letrados de la
administración de Justicia en destinos en Cataluña.
8. Establecer un plan concreto y calendarizado de creación de órganos judiciales siguiendo las recomendaciones expuestas por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en su memoria de 2020 y negociar su puesta en
marcha urgente con el Gobierno de España, a quien compete su creación por Real
Decreto, oída preceptivamente la Comunidad Autónoma.
9. Impulsar la Nueva Oficina Judicial y su implantación en todos los partidos
Judiciales correspondientes a esta Comunidad Autónoma singularmente y de forma
urgente en aquellos que ya cuentan con servicios comunes, hasta llegar a los 49 partidos judiciales existentes, en un plazo no superior a 2 años.
10. Impulsar un plan para potenciar y dar a conocer los medios extrajudiciales
de resolución de conflictos como forma de descongestionar la carga de trabajo de
los Juzgados y Tribunales: con especial atención a la conciliación extrajudicial y la
mediación.
11. Establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña y aprovechando los fondos recibidos del Plan de Recuperación Next Generation un Plan de
Justicia Digital para impulsar la transformación digital de la Administración de Justicia en Cataluña. A fin de lograr una Justicia altamente digitalizada, más eficiente,
menos costosa y que preste un mejor servicio a las personas usuarias dicho plan ha
de contener las siguientes líneas de trabajo, entre otras: Implantación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE), la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para evitar ciberataques y proteger los derechos; implantación de la
inteligencia artificial, no para la toma de decisiones judiciales, pero sí para la textualización de las grabaciones de vistas, los sistemas de búsqueda, la clasificación
automática de documentos o la anonimización automática de datos personales en documentos judiciales. También la posibilidad de que los particulares puedan presentar
documentos telemáticamente con firma electrónica en los casos en que las leyes procesales lo permitan –como por ejemplo en el ámbito del juicio monitorio– implantando un registro de entrada de documentos telemáticos en los Decanatos.
12. Continuar impulsando una línea de becas para los opositores a los cuerpos de
Judicatura, Fiscalía y Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración
de Justicia; y hacerla extensiva también a los cuerpos de Gestión procesal, Tramitación procesal, Auxilio judicial y Cuerpo de Médicos Forenses.
13. Culminar el nuevo modelo organizativo y de funcionamiento del Registro Civil y determinar el mapa de los registros civiles a raíz de la nueva Ley del Registro
Civil y adaptar los Juzgados de Paz en materia de instalaciones y de equipamientos
informáticos para cubrir las necesidades de mantenimiento.
Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les resolucions
dels conflictes internacionals
302-00120/13
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 39708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels
conflictes internacionals (tram. 300-00134/13).
Moció

En les darreres setmanes, Europa torna a viure una situació inèdita des de mitjans del segle xx i que es pensava que no es tornaria a repetir mai: una guerra. La
Federació Russa ha iniciat una ofensiva militar deliberada i premeditada en forma
d’invasió sobre el territori d’Ucraïna. Es tracta, doncs, d’una acció militar fent ús
de la força armada contra un Estat democràtic i independent com és Ucraïna. Això
atempta directament contra el dret internacional, la independència i la sobirania del
poble ucraïnès i contra els valors fundacionals compartits del projecte europeu.
Ucraïna, a través del seu parlament, va declarar la independència el 25 d’agost
de 1991 després d’una cadena humana que va unir dues ciutats avui assetjades pels
bombardejos i les forces d’ocupació, Kíiv i Lviv. Aquesta decisió d’esdevenir un
Estat independent va ser posteriorment ratificada per la ciutadania l’1 de desembre
del mateix any mitjançant un referèndum popular. En conseqüència, el dret a existir
d’Ucraïna és, senzillament, inqüestionable i disposa de tot el reconeixement internacional per ser un Estat independent.
La invasió de Rússia a Ucraïna no només posa en risc la sobirania i la llibertat
pròpia d’Ucraïna, sinó que amenaça directament a tota Europa i els seus valors democràtics. En aquests moments, defensar la sobirania i la democràcia d’Ucraïna és
defensar Europa. Així doncs, donem suport a les mesures adoptades per la Unió Europea i els aliats occidentals per tal que emprenguin totes aquelles accions necessàries per debilitar encara més el govern rus i impedir que pugui continuar finançant
aquesta cruenta guerra. D’aquesta manera, avalem i recolzem l’exclusió de Rússia
del sistema bancari SWIFT, la suspensió del gasoducte Nord Stream 2 i les sancions
a alts funcionaris i oligarques russos que financen el règim de Moscou. És inconcebible que l’any 2022 els conflictes no es resolguin pacíficament i, per tant, no es
poden mantenir relacions normalitzades amb qui ha iniciat la invasió d’un país independent i sobirà, i que atempta contra els drets fonamentals més bàsics.
Aquesta ofensiva militar russa, resultat de la incapacitat de Moscou a recórrer a
l’ús de la diplomàcia, la política i el diàleg per la resolució de conflictes, no només
vulnera la sobirania i la democràcia ucraïneses, sinó que està generant greus conseqüències sobre la població civil. Està succeint una repetida i deliberada vulneració
dels Drets Humans de la població ucraïnesa, que s’està veient obligada a marxar
de casa seva. Segons informació facilitada per Nacions Unides, actualment hi ha
aproximadament dos milions de persones afectades pels desplaçaments forçats i/o
en condició refugiades que s’aboquen a les fronteres d’altres estats europeus. Com
a demòcrates, és el nostre deure respondre a aquesta amenaça i donar tota l’ajuda
possible.
La Generalitat de Catalunya és un actor internacional compromès amb la democràcia, la llibertat i el manteniment de la pau que representa la solidaritat del poble
de Catalunya envers la resta de nacions del món. És per aquest motiu que cal destacar el lideratge exercit en nom del Govern la Conselleria d’Acció Exterior i Govern
Obert per donar resposta a la crisi internacional d’Ucraïna i, en especial, pel que fa
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a l’ajuda humanitària mitjançant els mecanismes de cooperació dels que disposem
juntament amb altres departaments. És imprescindible coordinar aquesta resposta
mitjançant el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, que reuneix entitats
del sector i el món local, per tal de canalitzar la solidaritat de catalans i catalanes
amb els principals organismes internacionals d’ajut humanitari, com són ACNUR i
l’oficina de Coordinació Humanitària de les Nacions Unides.
El Parlament de Catalunya:
1. Condemna la invasió de la Federació Russa sobre Ucraïna, l’ús de la violència
armada contra la població civil i exigeix la fi de les hostilitats de manera immediata,
així com la retirada de tropes russes del territori ucraïnès.
2. Mostra la seva solidaritat i la de la ciutadania de Catalunya amb el poble
ucraïnès i amb el seu president democràticament escollit, Volodymyr Zelensky.
3. Reconeix la sobirania d’Ucraïna com a Estat independent i el seu dret a existir
com a nació, lliure d’ingerències estrangeres.
4. Referma el seu compromís amb els valors fundacionals del projecte europeu,
que són també els valors del poble d’Ucraïna, i aposta per la via diplomàtica com a
mètode per a la resolució de conflictes.
5. Dona suport a que Ucraïna adquireixi l’estatus de país candidat a esdevenir
membre de la Unió Europea.
6. Constata el lideratge del Govern de la Generalitat de Catalunya a través del
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert en els àmbits polític, diplomàtic i humanitari davant la gestió d’aquesta crisi.
Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2022,
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Maria Antònia Batlle i Andreu per a proveir la vacant causada per
la renúncia de la diputada Anna Erra i Solà
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari de la Comissió, Jaume Butinyà i Sitjà; la presidenta de la Comissió,
Beatriz Silva Gallardo

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 10, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 229.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 10, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 229.

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància
perquè informi sobre les línies generals i estratègiques de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
356-00484/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022,
DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori
dels Drets de la Infància davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre les línies generals i estratègiques de l’Observatori
dels Drets de la Infància
356-00485/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022,
DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació
Secretariat Gitano davant la Comissió de la Infància perquè informi
sobre les dificultats dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit
educatiu
356-00489/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació
Privada Pere Closa davant la Comissió de la Infància perquè informi
sobre les dificultats dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit
educatiu
356-00490/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.
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36

BOPC 264
18 de març de 2022

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa
CampusRom davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre
les dificultats dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
356-00491/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Plataformes
Socials Salesians Sant Jordi davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre la situació dels infants en risc d’exclusió social
356-00492/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children
davant la Comissió de la Infància perquè presenti la segona part
de l’informe «Quant mesura la infància a Catalunya?»
356-00509/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 10, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 229.
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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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 10, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 229.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre els objectius i les actuacions de la Direcció General
356-00521/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre
les línies d’actuació de la Secretaria amb relació a les polítiques
d’infància
356-00522/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància
perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
356-00523/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell
Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya davant
la Comissió de la Infància perquè informi sobre les polítiques
d’infància
356-00524/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància
perquè informi sobre les línies estratègiques, els objectius i l’estat
de l’acolliment i l’adopció de menors
356-00526/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022,
DSPC-C 232.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana
de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant
la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe anual sobre
la situació de l’atenció precoç
356-00527/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 232.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 10, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 229.

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

39

BOPC 264
18 de març de 2022

Sol·licitud de compareixença del director general de Prestacions
Socials davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre
el retard en les renovacions dels títols de família nombrosa
356-00535/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022,
DSPC-C 232.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera
de Drets Socials sobre els objectius i les actuacions del seu
departament en matèria de polítiques d’infància
355-00047/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de la Infància, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 232.

Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera
de Drets Socials sobre les línies d’actuació del Departament de Drets
Socials amb relació a les polítiques d’infància
355-00049/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de la Infància, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 232.

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

Compareixença en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor
del Departament d’Operacions, Innovacions i Data Sciences
d’ESADE, amb relació al projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00301/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de
Catalunya», el 14.03.2022.
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Compareixença en ponència d’Antoni Garrell i Guiu, enginyer
industrial i expert en indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei
de la ciència de Catalunya
353-00303/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de
Catalunya», el 14.03.2022.

Compareixença en ponència de Pedro Mier Albert, president
de la Comissió d’Innovació de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials, amb relació al Projecte de llei
de la ciència de Catalunya
353-00304/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de
Catalunya», el 14.03.2022.

Compareixença en ponència de Xavier Marcet, consultor expert
en l’àmbit universitari i de la innovació amb relació al Projecte de llei
de la ciència a Catalunya
353-00308/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de
Catalunya», el 14.03.2022.

Compareixença en ponència d’Elena Costas-Pérez, professora
d’economia i finances d’ESADE, amb relació al Projecte de llei
de la ciència de Catalunya
353-00325/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de
Catalunya», el 14.03.2022.

Compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió d’Estudi
sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00232/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del
Delta de l’Ebre, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 230.
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Compareixença del president del Consell Comarcal del Baix Ebre
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00233/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del
Delta de l’Ebre, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 230.

Compareixença del director de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (IDECE) davant la Comissió d’Estudi
sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00235/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del
Delta de l’Ebre, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 230.

Compareixença d’una representació del Consorci d’Educació
de Barcelona davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00265/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 231.

Compareixença del president del Consorci d’Aigües de Tarragona
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00266/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del
Delta de l’Ebre, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C 230.

Compareixença d’una representació del Casal Lambda davant el Grup
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00284/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el
15.03.2022.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Entitats
LGTBI de Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00286/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el
15.03.2022.

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar
sobre els objectius i les actuacions de la Direcció General
357-00336/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença d’una representació de la Fundació Secretariat
Gitano, de la Fundació Privada Pere Closa i de la Xarxa CampusRom
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats
dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
357-00337/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença d’una representació de Plataformes Socials Salesians
Sant Jordi davant la Comissió de la Infància per a informar sobre
la situació dels infants en risc d’exclusió social
357-00338/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença d’una representació de Save the Children davant
la Comissió de la Infància per a presentar la segona part de l’informe
«Quant mesura la infància a Catalunya?»
357-00339/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.
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Compareixença del director general de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància
per a informar sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
357-00340/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional dels Infants
i els Adolescents de Catalunya davant la Comissió de la Infància
per a informar sobre les polítiques d’infància
357-00341/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença d’una representació de la Unió Catalana de Centres
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant la Comissió
de la Infància per a presentar l’informe anual sobre la situació
de l’atenció precoç
357-00342/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.

Compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les línies
d’actuació de la Secretaria amb relació a les polítiques d’infància
357-00343/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 15.03.2022, DSPC-C
232.
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Compareixença d’una representació del Comitè per a la Integritat
de la Recerca a Catalunya davant la Comissió de Recerca
i Universitats per a informar sobre la seva activitat en el camp
del sistema de recerca
357-00344/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 10, tinguda el
15.03.2022, DSPC-C 229.

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball a la consellera
de la Presidència
330-00072/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 40023 / Coneixement: 16.03.2022

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que, durant l’absència del conseller d’Empresa i Treball, des del dia 15 fins el dia
18 de març de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx
del seu Departament la consellera de la Presidència.
Ben cordialment,
Barcelona, 8 de març de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat
per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern
i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00073/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 40024 / Coneixement: 16.03.2022

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant la meva absència, mentre romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat, els dies 15 i 16
de març de 2022, la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà Pons; i els
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dies 17 i 18 de març de 2022, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques
Digitals i Territori, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.
Ben cordialment,
Barcelona, 11 de març de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller
de Polítiques Digitals i Territori a la consellera d’Acció Exterior
i Govern Obert
330-00074/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg.40025 / Coneixement: 16.03.2022

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals
i Territori, els dies 15 i 16 de març de 2022, mentre romangui fora de Catalunya,
exercirà la seva suplència la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert.
Ben cordialment,
Barcelona, 9 de març de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos
de Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament de dues funcionàries
interines per nou mesos

D’acord amb l’Ordre ECO/142/2021, del 29 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022,
calia diferenciar per a l’any 2022 les places estructurals (plantilla pressupostària) de
les places conjunturals destinades a substitucions i eventualitats (obra i servei, reforços i programes temporals). Així, en el concepte 125 (substitucions i eventualitats
de personal funcionari) s’inclouen les retribucions de personal funcionari interí nomenat per substitució o per excés o acumulació de tasques.
En atenció a l’eventualitat de substitucions en la plantilla d’assessors lingüístics
i l’acumulació puntual de tasques que es preveu que es produeixi aquest any, es va
considerar pertinent incloure a la dotació pressupostària de l’exercici 2022, perquè
4.90.10. Càrrecs i personal
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es proveeixin, amb caràcter temporal, dues places d’assessor lingüístic o assessora
lingüística del Departament d’Assessorament Lingüístic (grup A1, nivell 13).
L’article 38.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya permet el nomenament de funcionaris interins, per a dur a terme funcions
pròpies de funcionaris de carrera, quan es produeixin substitucions urgents de manera transitòria.
En el Departament d’Assessorament Lingüístic s’han produït jubilacions i es preveu que durant aquest any se’n produeixi una altra. També s’han incrementat exponencialment els encàrrecs de feines, tant les pròpies del procediment legislatiu
com les derivades de contractacions, de titulacions i de la Presidència. Per això, és
oportú fer ús de les previsions pressupostàries del concepte 125 del pressupost del
Parlament.
De conformitat el que disposa la base 9 del concurs oposició per a proveir tres
places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya (BOPC 773,
30.12.2020), amb relació a la provisió temporal de vacants, s’ha considerat pertinent
d’iniciar el procediment per a nomenar dues funcionàries interines per mitjà de la
llista d’espera per a proveir temporalment les vacants d’assessors lingüístics que
s’hagin de cobrir.
Atès que Helena Brull Fontanilla i Anna Vidal Porta formen part de la dita llista
d’espera i que han confirmat que estan disposades a incorporar-se al lloc de treball,
han demostrat l’adequació dels mèrits a les competències professionals que han de
desenvolupar i han acreditat que compleixen els requisits necessaris per a ésser nomenades funcionàries interines assessores lingüístiques;
Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del
personal del Parlament, i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la
Mesa del Parlament
Acorda:

Nomenar Helena Brull Fontanilla i Anna Vidal Porta funcionàries interines assessores lingüístiques (grup A, subgrup A1, nivell 13) del Parlament de Catalunya,
amb efectes a partir de la data de la presa de possessió i per a un període de nou
mesos.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació
de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic
o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya
501-00001/13
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament d’un funcionari
de carrera

De conformitat amb el que estableixen les bases 1.1 i 12 de la convocatòria
del Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de
manteniment del Parlament de Catalunya (BOPC 88, 21.07.2021; DOGC 8462,
10.02.2021);
D’acord amb la proposta del 8 de març de 2022 del tribunal qualificador, de nomenament de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, i la verificació duta a terme
per la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans de la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria;
La Mesa del Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la base
12.1 i 2 de la convocatòria,
Acorda:

Nomenar Francisco Javier Gutiérrez González funcionari tècnic de manteniment
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de Catalunya.
El funcionari nomenat disposa d’un període de trenta dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona interessada,
d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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Declaració de la situació administrativa de serveis especials
d’un funcionari de carrera
ACORD
Mesa del Parlament, 15.03.2022

Secretaria General

Per acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 de març de
2022, Ferran Domínguez García, funcionari de carrera del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya, ha estat nomenat secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i prendrà possessió del càrrec en data del 16 de març de 2022.
De conformitat amb això, Ferran Domínguez García sol·licita ésser declarat en
la situació administrativa de serveis especials amb relació al lloc de treball de lletrat del Parlament de Catalunya, de conformitat amb l’article 69.1.i dels Estatuts del
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, que disposa que els funcionaris de carrera del Parlament són declarats en situació de serveis especials si són
adscrits als serveis «d’òrgans o entitats l’elecció dels quals correspon íntegrament o
majoritàriament al Parlament».
D’acord amb l’article 69.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, als funcionaris de carrera en situació de serveis especials se’ls
computa el temps que romanen en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i
drets passius, i tenen dret a la reserva de plaça, sens perjudici del dret a percebre els
triennis que tinguin reconeguts com a funcionaris i amb independència que en tots
els casos rebin les retribucions del lloc o el càrrec efectiu que ocupen i no les que els
corresponen com a funcionaris del Parlament.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Declarar el lletrat Ferran Domínguez García, funcionari de carrera del Cos de
Lletrats del Parlament de Catalunya, en la situació administrativa de serveis especials, amb efectes del 16 de març de 2022.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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4.95.

Altres informacions

Procediment per a designar el president o presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
286-00001/11

Procediment per a designar set membres del Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
286-00001/13
ACTA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS

Acta de la presa de possessió dels membres i la presidenta del Consell
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Al Palau del Parlament, el 15 de març de 2022, a dos quarts de dues del migdia i quatre minuts, davant la presidenta del Parlament, Laura Borràs i Castanyer,
i en presència de membres de la Mesa del Parlament i de la secretària general; de
consellers del Govern; de presidents, portaveus i diputats dels grups parlamentaris;
de membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; del president i de
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; del síndic major de la Sindicatura de Comptes, i d’alts càrrecs i altres convidats, han pres possessió dels càrrecs
que s’indiquen les persones següents:
Membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Carme Figueras Siñol, Lluís Garriga Paituví, Lluís Noguera i Jordana, Àngels
Ponsa Roca, Gemma Ribas Maspoch i Josep Riera i Font.
Membre i presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
Rosa Romà i Monfà.

La secretària general del Parlament ha llegit les resolucions del Ple del Parlament
per les quals es designen els membres i la presidenta del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, als quals la presidenta del Parlament
ha lliurat la credencial que n’acredita el nomenament. La presidenta ha clos l’acte
agraint la feina als membres que cessen i adreçant-se als nous membres per a desitjar-los una tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.
L’acte s’ha clos a dos quarts de dues del migdia i dotze minuts.
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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