
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, per a la preservació d’establiments emblemàtics
202-00028/13
Rectificació de la esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 19

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00032/13
Presentació: GP Cs 19

Proposició de llei d’aprofundiment dels requisits d’incompatibilitat de la condició de 
membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a garantir-ne la veritable independència
202-00033/13
Presentació: GP Cs 22

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2022, del 15 de març, de modificació de l’article 4 de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana
203-00020/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 24

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries
284-00010/13
Propostes de candidats 27

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un tracte digne i una atenció adequada a les persones 
amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00506/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones 
amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00507/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00508/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències a Sant Joan de 
Vilatorrada
250-00509/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, de Palamós
250-00510/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució de defensa del servei postal públic prestat per Correos
250-00511/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les condicions de les cambreres de pisos
250-00512/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la reserva de places de funcionari i de llocs de caràcter 
laboral de la Generalitat per a militars de l’escala de tropa
250-00513/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’erradicació de la pobresa visual infantil
250-00514/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí
250-00515/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pacte per a la recuperació de l’Ebre
250-00517/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa digital en la gent 
gran
250-00518/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 15/2020, de les àrees 
de promoció econòmica urbana
250-00519/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els mecanismes d’inspecció dels recursos residencials
250-00520/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’abonament «De bat a bat»
250-00521/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de 
Llobregat
250-00522/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32



BOPC 265
21 de març de 2022

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de Tresponts
250-00523/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació continuada espe-
cialitzada per als funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00524/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat dels funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00525/13
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de dimensionament de la plan-
tilla de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00526/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de nomenament i for-
mació inicial dels interins del cos de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00527/13
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el millorament dels polígons empresarials
250-00528/13
Presentació: GP VOX 34

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la construcció 
de l’Institut de Cappont
250-00529/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció sanitària de Terrassa 
i l’àrea d’influència
250-00531/13
Presentació: GP CUP-NCG, GP ECP 38

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla i Ceuta i de les 
places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13
Presentació: GP VOX 39

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
a l’Anoia Sud
250-00533/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a aconseguir espais per 
a mesures penals alternatives
250-00534/13
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00535/13
Presentació: GP VOX 42

Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals
250-00536/13
Presentació: GP PSC-Units 44

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13
Presentació: GP VOX 45

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals descentralit-
zades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13
Presentació: GP ERC 47
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Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels vestigis de la Batalla 
del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida
250-00539/13
Presentació: GP PSC-Units 48

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra 
Civil d’Alcoletge
250-00540/13
Presentació: GP PSC-Units 49

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família nombrosa
250-00541/13
Presentació: GP VOX 50

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu a les cambres de la propietat urbana
253-00006/13
Presentació: GP CUP-NCG 53
Termini de presentació d’esmenes 54

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00135/13
Presentació: GP VOX 54

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades
300-00136/13
Presentació: GP ERC 54

Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de 
Lleida
300-00137/13
Presentació: GP PSC-Units 55

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat per a de donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem sobre 
la disposició addicional tercera de l’Estatut per al 2008 en matèria d’infraestructures
300-00138/13
Presentació: GP PSC-Units 55

Interpel·lació al Govern sobre els contactes entre l’Administració de la Generalitat i 
l’entorn del president de la Federació Russa
300-00139/13
Presentació: GP Cs 55

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació
300-00140/13
Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP 56

Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l’activitat científica dels grups 
de recerca
300-00141/13
Presentació: GP JxCat 56

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del sistema sanitari
300-00142/13
Presentació: GP JxCat 57

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola pública
300-00143/13
Presentació: GP CUP-NCG 57

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la implantació del Pacte contra la segregació 
escolar
360-00009/13
Tramitació en Comissió 57
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 58
Renúncia a la condició de diputat 58

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Substitució de diputats 58

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
406-00007/13
Adscripció de diputats del GP PSC-Units; GP ERC; GP ECP; GP CUP-NCG; GP VOX 59

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar
399-00007/13
Adscripció de diputats 60

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13
Designació de membres 60

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00002/13
Designació de membres 61

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13
Designació de membres 61

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13
Designació de membres 61

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 134/XIV, sobre el reconeixement de la injus-
tícia patida per les persones trans
290-00106/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 137/XIV, sobre la presència efectiva de les 
dones en la indústria audiovisual
290-00109/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 138/XIV, sobre l’estudi de l’impacte en la 
salut de les dones que pateixen violència masclista
290-00110/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 139/XIV, sobre l’elaboració d’una campanya 
de sensibilització sobre les formes de violència masclista
290-00111/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

Control del compliment de la Resolució 140/XIV, sobre el millorament de la seguretat 
dins dels túnels de Vallvidrera
290-00112/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67



BOPC 265
21 de març de 2022

Taula de contingut 6

Control del compliment de la Resolució 143/XIV, sobre l’ús del transport escolar 
com a línia regular de viatgers
290-00115/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 146/XIV, sobre la moratòria en l’ús de les 
llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels Mossos d’Esquadra
290-00118/13
Sol·licitud de pròrroga 72
Pròrroga del termini per a retre comptes 72

Control del compliment de la Resolució 147/XIV, sobre els furts i robatoris als conreus 
de garrofa i la vigilància a les explotacions i els establiments de compra de fruita seca
290-00119/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 25/XIV, sobre les beques i els ajuts universitaris 
i el model universitari català
390-00025/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 75

Control del compliment de la Moció 30/XIV, sobre l’acompanyament i l’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista
390-00030/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 76

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat pública i la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13
Sol·licitud de pròrroga 82
Pròrroga del termini per a retre comptes 83

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13
Retirada oral de la sol·licitud de criteri 83

Control del compliment de la Moció 37/XIV, sobre la situació de l’Afganistan i el pa-
per de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el respecte als drets humans
390-00037/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 83

Control del compliment de la Moció 43/XIV, sobre el desenvolupament industrial
390-00043/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 87

Control del compliment de la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels residus
390-00073/13
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus
390-00074/13
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 75/XIV, sobre la planificació del curs escolar 
2022-2023
390-00075/13
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 76/XIV, sobre els Jocs Olímpics d’Hivern
390-00076/13
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una represa eco-
nòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món laboral
390-00077/13
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 78/XIV, sobre polítiques d’habitatge, garanti-
ment de drets, desnonaments i persecució del moviment en defensa de l’habitatge
390-00078/13
Designació de la Comissió competent 90
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Control del compliment de la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca
390-00079/13
Designació de la Comissió competent 90

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior i de la Comissió de Salut 
amb el conseller d’Interior i el conseller de Salut sobre les mesures restrictives de 
drets, la idoneïtat d’aquestes mesures per a reduir els contagis de covid i els re-
sultats que les avalen
354-00073/13
Rebuig de la sol·licitud 90

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació de la Direcció General d’Administració de Seguretat davant els talls 
de circulació a l’avinguda Meridiana de Barcelona
354-00074/13
Rebuig de la sol·licitud 90

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or perquè informi sobre la presumpta desaparició de correus electrònics rellevants 
per a la investigació, custodiats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació
354-00076/13
Rebuig de la sol·licitud 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els relleus en la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra i la destitució de 
l’intendent que comandava la Divisió d’Investigació Criminal
354-00078/13
Retirada de la sol·licitud 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els fets de l’avinguda Meridiana del 4 de gener de 2022
354-00081/13
Rebuig de la sol·licitud 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la possible desaparició de 
correus electrònics del servidor de la Generalitat amb relació a la investigació poli-
cial sobre el presumpte fraccionament de contractes per la Institució de les Lletres 
Catalanes
354-00086/13
Rebuig de la sol·licitud 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre les presumptes irregularitats en la contractació del Cos de Bombers de 
la Generalitat
354-00087/13
Retirada de la sol·licitud 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el con-
seller de Salut sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de 
la gestió de la Covid-19
354-00095/13
Rebuig de la sol·licitud 92

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

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.
cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00712/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i professor de dret constitucional 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00713/13
Sol·licitud 92
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Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de la Universitat 
de València, doctora en dret per la Universitat de París X - Nanterre i la Universitat 
de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-00714/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada, representant del 
Moviment d’Afectats per les Represes de Brasil, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00715/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, delegada d’incidència interna-
cional a l’Institut d’Estudis dels Drets Humans del Caire, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00716/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, professor de dret in-
ternacional a l’Escola de Diplomàcia de Ginebra, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00717/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, advocada i professora uni-
versitària del Perú, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00718/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, expert en drets 
humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00719/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, coordinador de la campanya 
«El Sàhara Occidental no és en venda», amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00720/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, director de justí-
cia transnacional de la Corporació Agència Nacional Ètnica i del Col·lectiu d’Advo-
cats Justícia i Dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00721/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència de Javier Pacheco Serradilla, secretari general 
de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00722/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència de Camil Ros i Duran, secretari general de la Unió 
General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00723/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Perelló i Miró, secretari general de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00724/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete Martos, president de Pimec, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00725/13
Sol·licitud 95
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Proposta d’audiència en ponència de Guillem Llorens i Gragera, president de l’Asso-
ciació Economia Social Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00726/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la delegació a Catalunya 
del moviment Boicot, Desinversions i Sancions a Israel amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00727/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Espanyola de 
Muntatges Industrials amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Ca-
talà d’Empresa i Drets Humans
352-00728/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aigües de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00729/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Repsol amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00730/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Endesa amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00731/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Inditex amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00732/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Mango amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00733/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00734/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori DESC i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00735/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora titular de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València i doctora en Dret per 
les universitats de Paris X-Nanterre i València, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00736/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00737/13
Sol·licitud 98

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina experta 
en dret internacional i drets humans per l’Irish Center for Human Rights, amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00738/13
Sol·licitud 99
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Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, advocat nord-americà 
expert en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00739/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, política, advocada i profes-
sora universitària peruana, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00740/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i 
expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00741/13
Sol·licitud 99

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en filologia anglesa 
i mestratge en civilització i literatura anglesa per la Universitat de Tlemcen, Algèria, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00742/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, advocat colombià 
i director de Justicia Transicional de la corporació Agencia Nacional Étnica i del col-
lectiu d’advocats Justicia y Derecho, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00743/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Perelló i Miró, secretari general de la 
Intersindical-CSC, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00744/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la Confederació Ge-
neral del Treball amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00745/13
Sol·licitud 100

Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la Coordinadora 
Obrera Sindical, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00746/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació de Co-
operatives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00747/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia So-
lidària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00748/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00749/13
Sol·licitud 101

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00750/13
Sol·licitud 102
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Na-
cional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i 
Drets Humans
352-00751/13
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00752/13
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cam-
bres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00753/13
Sol·licitud 102

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.
cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00754/13
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00755/13
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del tre-
ball i de la seguretat social a la Universitat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00756/13
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant del Moviment 
d’Afectats per les Preses del Brasil i La Vía Campesina, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00757/13
Sol·licitud 103

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especia-
litzada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Hu-
mans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00758/13
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, advocada i professora uni-
versitària del Perú, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00759/13
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, professor de dret in-
ternacional a l’Escola de Diplomàcia de Ginebra, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00760/13
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i 
expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00761/13
Sol·licitud 104

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en filologia anglesa 
i postgraduat amb el Mestratge en Civilització i Literatura Angleses per la Univer-
sitat de Tlemcen (Algèria), amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00762/13
Sol·licitud 105
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Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, director de Justí-
cia Transnacional de la Corporació Agència Nacional Ètnica i del Col·lectiu d’Advo-
cats Justícia i Dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00763/13
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Economia 
Social Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00764/13
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en comissió de la directora d’Inversions i Empreses Estran-
geres de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00765/13
Sol·licitud 105

Proposta d’audiència en comissió del director general per a la Promoció i Defensa 
dels Drets Humans amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00766/13
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en comissió del director general de Cooperació al Desenvolu-
pament amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00767/13
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de FemCat amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00768/13
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ginesta, secretari general de Pimec, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00769/13
Sol·licitud 106

Proposta d’audiència en ponència de Maria Mora, directora d’Innovació de Foment 
del Treball, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-00770/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cam-
bres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00771/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Alba, secretari general de la Cecot, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00772/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Grífols Movaco amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00773/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SEAT amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00774/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dow Chemical Ibérica amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00775/13
Sol·licitud 108
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Proposta d’audiència en ponència de la Taula d’Entitats del Tercer Sector amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00776/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00777/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’ONGD 
i Altres Moviments Solidaris de Lleida amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00778/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00779/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Avalanding amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00780/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra de Comerç 
d’Alemanya a Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00781/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Cercle de Directius de 
Parla Alemanya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00782/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència de Manel Szapiro, representant de la Comissió 
Europea a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Ca-
talà d’Empresa i Drets Humans
352-00783/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència de Surya Deva, president del Grup de Treball de 
les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses Transnacionals, amb re-
lació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00784/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del Departament de 
Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets Humans, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00785/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència de Sandra Atler, directora d’Enact Human Rights 
and Business Practice Group, amb relació a la Proposició de llei de creació del Cen-
tre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00786/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per Empre-
ses Responsables amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00787/13
Sol·licitud 111
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau Solé, catedràtic de dret interna-
cional públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00788/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, directora executiva de Business 
and Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00789/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Vives Gabriel, investigador sènior de la 
Universitat de St. Gallen, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00790/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, expresident del Grup de Treball 
de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses Transnacionals, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00791/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Clare Bright, professora especialista en em-
presa i drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Ca-
talà d’Empresa i Drets Humans
352-00792/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Mar Aguilera Vaqués, professora de dret cons-
titucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00793/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Clara Navarro, directora general i cofundado-
ra de Ship2B Foundation, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00794/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència de Joan Tristany, director general de l’Associa-
ció d’Empreses Exportadores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00795/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Marcet, expert en innovació i inversions 
d’impacte, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-00796/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
352-00797/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00798/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical Catalana amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00799/13
Sol·licitud 114
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Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00800/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Ob-
servatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00801/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del tre-
ball i de la seguretat social a la Universitat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00802/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant del Moviment 
d’Afectats per les Preses del Brasil, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00803/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especia-
litzada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Hu-
mans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00804/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, advocat nord-americà 
expert en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00805/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, professora universitària del 
Perú implicada en l’organització no governamental Grufides, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00806/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i 
expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00807/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, coordinador de la campanya 
«El Sàhara Occidental no es ven», amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00808/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, director de Justí-
cia Transnacional de la Corporació Agència Nacional Ètnica i del Col·lectiu d’Advo-
cats Justícia i Dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00809/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en ponència de Clotilde Henriot, assessora principal en dret 
i política de ClientEarth, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00810/13
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en ponència de Phil Bloomer, director executiu del Centre de 
Recursos sobre l’Empresa i els Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00811/13
Sol·licitud 117
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a llui-
tar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les mesures previstes per a 
afrontar aquest problema
356-00422/13
Rebuig de la sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria General d’Investiga-
ció Criminal davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 
i les mesures previstes per a afrontar aquest problema
356-00423/13
Rebuig de la sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença del president de la Unió d’Associacions de Veïns del 
Poble Sec davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri del 
Poble Sec, de Barcelona, arran de l’ocupació de finques i els narcopisos
356-00424/13
Rebuig de la sol·licitud 118

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els relleus en la cúpula policial dels 
Mossos d’Esquadra i la destitució de l’intendent que comandava la Divisió d’Inves-
tigació Criminal
356-00432/13
Rebuig de la sol·licitud 118

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Comis-
sió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les irregularitats en la contractació 
administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
356-00493/13
Acord sobre la sol·licitud 118

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Economia i Hi-
senda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el document 
presentat al Govern espanyol sobre el sistema de finançament autonòmic
356-00511/13
Rebuig de la sol·licitud 118

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president d’Infraestructures.cat, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i el sobrecost 
del canal Segarra-Garrigues
356-00516/13
Rebuig de la sol·licitud 119

Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre l’Acord marc de serveis de gestió i inserció de 
publicitat institucional en els mitjans de comunicació
356-00517/13
Acord sobre la sol·licitud 119

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el projecte 
d’ampliació de l’aeroport
356-00540/13
Rebuig de la sol·licitud 119

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

Compareixença de Josep Pera Colomé, exgerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informa-
cions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i 
les possibles irregularitats del Consorci
357-00086/13
Substanciació 119

Compareixença de Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els procediments 
d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona
357-00087/13
Substanciació 120
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Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informa-
cions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics
202-00028/13

RECTIFICACIÓ DE LA ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA

Reg. 41031 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.03.2022

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

lunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les 
esmenes a l’articulat de la proposició de llei (tram. 202-00028/13) presentades el 
11.03.2022 i amb número de registre 39.168.

On hi diu: 
«4. El patrimoni immaterial incloent l’activitat conjuntament amb els béns mo-

bles i immobles que en formin part.»

Hi ha de dir: 
«4. El patrimoni immaterial pot ésser considerat patrimoni cultural, incloent 

l’activitat conjuntament amb els béns mobles i immobles que en formin part.»

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00032/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert per 
l’article 111.b del Reglament del Parlament, presenten la següent proposició de llei: 

Proposició de llei de modificació a la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista per la instauració d’unitats 
de valoració forense integral, per la lluita contra la violència masclista

Exposició de motius

I   
Lamentablement, des de l’any 2003 fins a l’actualitat s’han produït més de 1.132 

víctimes mortals a causa de la violència de gènere. L’any 2021 es van produir qua-
ranta-quatre víctimes mortals, i ja en són sis en el que va d’any 2022. Aquestes xi-



BOPC 265
21 de març de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 20

fres són molt elevades i intolerables; per aquest motiu, els poders públics han de tro-
bar solucions i eines que permetin lluitar contra aquesta xacra social.

Una de les eines que ajuden a lluitar-hi són les Unitats de Valoració Forense In-
tegral, equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials i metges 
forenses que donen una resposta coordinada, específica i especialitzada entre els 
diferents professionals que valoraran el diagnòstic concret d’un possible cas de vio-
lència de gènere a través de l’elaboració d’informes que permeten un diagnòstic de 
la violència de gènere més enllà de la simple recerca de la simptomatologia d’una 
agressió concreta.

Aquestes unitats són unitats que ajuden els jutges a prendre les mesures més adi-
ents en les ordres de protecció i, per tant, ajuden a valorar la situació de les víctimes 
i donen una resposta apropiada i efectiva.

La disposició addicional segona de la Llei orgànica 1/2004, de Mesures de Pro-
tecció Integral contra la Violència de Gènere les va crear fa catorze anys i instava a 
la seva implantació.

No obstant això, en l’actualitat ens trobem que les Unitats de Valoració Forense 
Integral són molt escasses a Catalunya per la qual cosa no podem parlar d’una im-
plantació efectiva després d’aquests catorze anys. No existeix una implantació efec-
tiva a tot el territori, ja que només n’existeixen en els partits judicials de Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Gavà, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, cosa que su-
posa una evident desigualtat territorial. És necessària la implementació d’aquestes 
Unitats de Valoració Forense Integral a la resta de partits judicials de Catalunya.

Aquesta situació succeeix pel fet que no existeix una regulació apropiada, ni 
mitjans necessaris, i per tant, no es pot fer efectiva la finalitat per a la qual han estat 
creades, que no és una altra que ajudar a valorar la situació de les víctimes i donar 
una resposta idònia i efectiva. No podem obviar que la Fiscalia ha demanat en nom-
broses ocasions la seva creació i la necessitat de reforçar les ja existents, a causa del 
fet que pateixen una important sobrecàrrega, cosa que fa que es retardi la tramitació 
dels procediments.

Per tant, l’objectiu d’aquesta proposició de llei és impulsar una legislació conve-
nient per impulsar les Unitats de Valoració Forense Integral als jutjats de violència 
sobre la dona a tots els partits judicials, per tal de lluitar contra la violència de gè-
nere.

II
Aquesta llei està formada per tres articles i dues disposicions finals.
L’objectiu principal de la llei és la regulació de les característiques de les Uni-

tats de Valoració Forense Integral, que serà l’encarregada d’efectuar i informar, a 
requeriment dels òrgans judicials amb competència en violència de gènere, les se-
güents actuacions: 

a) Valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a les do-
nes víctimes de violència de gènere.

b) Valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions sofertes 
pels fills i les filles i menors a càrrec seu.

c) Valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidència de 
l’agressor.

d) Valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de violència 
de gènere previstos en la legislació vigent.

e) Les possibles propostes de mesures de protecció.
Pels motius exposats, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la següent: 
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Proposició de llei de modificació a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista

Article primer. Addició d’un nou article 11 bis a la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article 11 bis. (Nou) Unitats de Valoració Forense Integral 
1. Les Unitats de Valoració Forense Integral seran les encarregades d’assistir els 

òrgans judicials mitjançant l’avaluació clínica i psicosocial de víctimes i agressors.
2. La Conselleria que ostenti les competències en matèria d’Administració de 

Justícia organitzarà, a través dels seus instituts de medicina legal, les Unitats de Va-
loració Forense Integral encarregades de realitzar: 

a) La valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a les 
víctimes de violència masclista.

b) La valoració dels efectes de l’exposició a la violència i de les agressions sofer-
tes pels fills i les filles i menors a càrrec seu.

c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidència 
de l’agressor.

d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de vio-
lència masclista previstos en la normativa.

e) Les possibles propostes de mesures de protecció.

Article segon. Addició d’un nou article 11 ter a la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Article 11 ter. (Nou). Composició de les Unitats de Valoració Forense 
Integral 
1. Les Unitats de Valoració Forense Integral estaran integrades per personal es-

pecialitzat en Medicina Forense, en Psicologia i en Treball Social i les altres que 
reglamentàriament es determinin, que desenvoluparan les funcions que els siguin 
pròpies sota la direcció de la persona encarregada de la coordinació de la unitat. El 
personal d’aquestes unitats ha de tenir una formació especialitzada en violència de 
gènere, violència contra la infància, família, menors, i persones amb discapacitat. 
La seva formació ha d’estar orientada des de la perspectiva de la igualtat entre ho-
mes i dones.

2. Reglamentàriament s’establirà la composició de membres que formaran part de 
les Unitats de Valoració Forense Integral en virtut de les necessitats de cada unitat.

Article tercer. Addició d’un nou article 11 quater a la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article 11 Quater. (Nou). Funcions de les Unitats de Valoració Forense 
Integral 
1. S’informarà a les víctimes denunciants de casos de violència de gènere, en el 

moment de la interposició de la denúncia, de l’existència de les Unitats de Valoració 
Forense Integral i de les seves funcions.

2. Els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que atenguin a la víctima en el mo-
ment de la interposició de la denúncia per violència de gènere podrà, en base a l’ava-
luació de riscos que es faci pel cos policial en aquell moment i a l’hora de comuni-
car-la a l’autoritat judicial competent, recomanar i recollir a l’atestat la conveniència 
de realitzar una valoració forense integral de manera programada.

3. El forense de guàrdia, els jutjats o la fiscalia podran sol·licitar a les Unitats de 
Valoració Forense Integral l’elaboració d’un informe pericial de diagnòstic dels pos-
sibles casos de violència de gènere.
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4. Aquest informe serà únic i es realitzarà de manera conjunta i coordinada per 
tot l’equip que participi en el diagnòstic dels possibles casos de violència de gènere.

5. Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, per cada cas de valoració es de-
signarà un professional de l’equip que supervisarà i coordinarà l’informe pericial.

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini mà-

xim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.
En particular, el Govern de la Generalitat revisarà les relacions dels llocs de tre-

ball de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, de manera 
que s’adeqüin a les modificacions incloses en aquesta llei.

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

la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no 
entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.

Palau del Parlament, 8 de març de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposició de llei d’aprofundiment dels requisits d’incompatibilitat 
de la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a garantir-ne la veritable 
independència
202-00033/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
proposición de ley: 

Proposición de ley de profundización de los requisitos de 
incompatibilidad de la condición de miembro del Consejo de Gobierno 
de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para garantizar su 
verdadera independencia

Exposición de motivos
El Parlamento de Cataluña aprobó en 2019, por unanimidad, la Ley de Modi-

ficación de la Ley 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, y de la Ley 
11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Dicho consenso fue 
fruto de la necesidad, compartida aparentemente por parte de todos los grupos par-
lamentarios, de despartidizar y despolitizar los medios de comunicación públicos de 
la Generalitat de Cataluña. En este sentido, la referida Ley se aprobó con la voluntad 
de ser el inicio de una etapa reformista que permitiría alcanzar una efectiva despo-
litización de los medios de comunicación públicos y, en concreto, de los órganos de 
gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para asegurar que 
el ejercicio de las funciones asignadas a la misma se lleve a cabo con total neutra-
lidad e imparcialidad respecto de partidos, ideologías o posicionamientos políticos 
determinados.
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Debemos lamentar que esta reforma no se ha cumplido. Se ha faltado al espíri-
tu de la referida Ley de forma frívola, ya que, a la primera ocasión de regeneración 
política, las viejas fuerzas políticas han optado por el inmovilismo, por mantener 
cargos a personas afines y seguir con los ya tradicionales dedazos. En la sesión ple-
naria del 9 de marzo de 2022 han sido elegidos unos órganos de gobierno de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales absolutamente politizados; algunos de 
sus miembros tenían sus mandatos caducados desde el año 2015. Este hecho impide 
que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pueda velar por el respeto 
a los principios de neutralidad, imparcialidad informativa y respeto al pluralismo 
político en Cataluña.

No podemos continuar sin una reforma en profundidad de los órganos de go-
bierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y sin establecer re-
quisitos más exigentes de profesionalidad, independencia e imparcialidad tanto de 
acceso como de ejercicio a los miembros de los órganos de gobierno. El hecho de 
que no se exija en la actualidad un plazo previo de cumplimiento de los requisitos 
de incompatibilidad propicia que miembros del Parlamento o del Govern, o perso-
nas con funciones de dirección o ejecutivas en partidos políticos recientes puedan 
ser nombrados para los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, lo que deteriora la imagen de la Corporación y los medios públicos 
de cara a la ciudadanía.

Es por ello que es necesario que los requisitos de compatibilidad para ejercer di-
cho cargo se cumplan desde dos años previos a la fecha de su nombramiento como 
miembros del Consejo de Gobierno. De este modo, se hará imposible que miembros 
del Parlamento, del Govern o de las direcciones de los partidos políticos cometan 
el fraude de ley de dimitir de sus puestos la víspera de ser nombrados miembros del 
Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Artículo único.
Se modifica el artículo 8.5 de la Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales, que queda redactado de la siguiente manera: 
8.5. Los requisitos de compatibilidad que exige este artículo deben ser cumpli-

dos con una antelación de al menos dos años previa a la fecha de su nombramiento 
como miembros del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

Disposición final. Entrada en vigor
Esta ley entrará en vigor el día siguiente a haber sido publicada en el Diario Ofi-

cial de la Generalidad de Cataluña, a excepción de las medidas que supongan un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de esta nor-
mativa.

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna 

Grau Arias, diputada, GP Cs
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Decret llei 2/2022, del 15 de març, de modificació de l’article 4 
de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana
203-00020/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 40201 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.03.2022

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 2/2022, de 15 de març, de modificació de 
l’article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referenda-
ries i d’altres formes de participació ciutadana, publicat al DOGC 8626A, i es mani-
festa que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16 de març de 2022. 

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 15 de març de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, s’aprova la inicia-

tiva SIG22XGO0309 - Projecte de decret llei de modificació de l’article 4 de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes 
de participació ciutadana.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 2/2022, de 15 de març, de modificació de l’article 4 de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 
d’altres formes de participació ciutadana.

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 

d’altres formes de participació ciutadana regula els mecanismes de les consultes 
populars no referendàries i d’altres formes i mecanismes de participació ciutadana 
institucionalitzada en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals.

L’experiència assolida en la seva aplicació cal qualificar-la com de positiva, tal 
com ho reflecteixen les més de 30 consultes no referendàries d’àmbit local dutes a 
terme en el període 2016-2021. Tot i això, aquestes dades també posen de manifest 
que només s’han celebrat consultes d’àmbit municipal. La raó d’aquest fet es pot tro-
bar en el fet que la Llei, en el cas de les consultes d’àmbit nacional, requereix que 
es projectin necessàriament sobre tot el territori de Catalunya i, en les d’àmbit local, 
que se singularitzin en un àmbit municipal, comarcal o de vegueria concrets, la qual 
cosa en dificulta la realització quan es tracta d’un àmbit d’abast supramunicipal su-
perior al municipi, la comarca o la vegueria.

Aquesta última circumstància col·lideix amb el fet que hi ha assumptes o àmbits 
de decisió de la Generalitat, relacionats amb les seves competències o interessos, 
que, per la seva incidència en polítiques públiques o en interessos de caràcter so-
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cial, econòmic o d’arrelament al territori, tenen un abast supramunicipal i, en con-
seqüència, poden afectar, de manera transversal, els interessos de les persones que 
resideixen en aquests territoris.

D’acord amb això, aquest Decret llei atribueix al president de la Generalitat i al 
Govern la facultat de promoure consultes que afectin més d’un municipi, d’una co-
marca o d’una vegueria, i de convocar-les, per la seva especial transcendència, al 
president de la Generalitat.

El recurs a la legislació d’urgència per aprovar la modificació de la Llei 10/2014 
que es proposa està plenament justificat. D’una banda, es respecten els límits mate-
rials de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i també els recollits a l’ar-
ticle 86.1 de la Constitució espanyola, que el Tribunal Constitucional ha considerat 
aplicables als decrets llei autonòmics (STC 40/2021, de 18 de febrer). En especial, 
aquest Decret llei respecta l’exigència que no es desenvolupin directament els drets 
reconeguts a l’Estatut, ja que la regulació que se’n fa té un caràcter essencialment 
organitzatiu i instrumental, i no desenvolupa directament cap dret de participació 
regulat per l’Estatut d’autonomia de Catalunya ni afecta el contingut essencial.

De l’altra, també concorren els pressupòsits habilitants que fonamenten la utilit-
zació de la legislació d’urgència, tal com exigeixen l’article 64.1 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i la doctrina constant emanada del Consell de Garanties Esta-
tutàries de Catalunya, que en el Dictamen 2/2021, de 29 de juliol, acull la doctrina 
constitucional i consultiva sobre la matèria.

Així, en primer lloc, escau la necessitat de disposar de manera peremptòria d’un 
marc jurídic que permeti dur a terme una consulta sobre l’eventual candidatura dels 
Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern de l’any 2030 Pirineus-Barcelona. Un projecte 
d’aquestes dimensions, amb les extraordinàries implicacions esportives, econòmi-
ques, socials i ambientals que comporta, requereix que les persones més directa-
ment afectades per la celebració eventual d’aquest esdeveniment esportiu puguin 
manifestar la seva voluntat. Cal tenir en compte, a més, que la consulta s’ha de fer 
de manera urgent, atès que la demora en la seva realització podria comportar un re-
tard que impediria dur a terme les actuacions necessàries per impulsar amb plenes 
garanties una eventual candidatura davant dels organismes olímpics competents. El 
procediment que regula l’article 33 de la Carta Olímpica i les directrius fixades pel 
mateix Comitè Olímpic Internacional comporten un procés de diàleg i de formalit-
zació del projecte de candidatura que no es podria dur a terme si la reforma legisla-
tiva no s’aprovés amb caràcter urgent.

En segon lloc, cal fer notar que l’elaboració i l’aprovació d’un projecte de llei, ni 
que es tramités directament en el Ple per modalitat de lectura única –amb els requi-
sits procedimentals que comporta, especialment en la seva fase de tramitació ad-
ministrativa com a avantprojecte–, no permetria aprovar la regulació prevista en un 
termini prudencial que no obstaculitzés el procés de la candidatura.

Finalment, la modificació de la Llei 10/2014 que incorpora aquest Decret llei 
constitueix una mesura adequada per donar resposta a la situació de necessitat ex-
traordinària i urgent exposada, en la mesura que ha de permetre impulsar i convocar 
la consulta sobre els Jocs Olímpics d’hivern 2030 i fer possible conèixer la voluntat 
de les persones relacionades, sota criteris objectius, amb els territoris afectats per la 
celebració eventual dels Jocs, amb la finalitat última de dur a terme les actuacions 
necessàries per presentar, si escau, dintre dels terminis requerits, un projecte sòlid 
davant dels estaments competents per a la seva celebració.

Aquest Decret llei es dicta a l’empara de la competència que l’article 122 de l’Es-
tatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya en matèria de consultes 
populars.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
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A proposta de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic
S’afegeix una lletra f a l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de se-

tembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciu-
tadana, amb la redacció següent: 

«f) El president de la Generalitat o el Govern poden promoure consultes que 
afectin més d’un municipi, d’una comarca o d’una vegueria, sobre assumptes rela-
cionats amb les competències o els interessos de la Generalitat. En aquests casos, la 
convocatòria correspon al president de la Generalitat.»

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicat en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 15 de març de de 2022 
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Victòria Al-

sina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Antecedents del Decret llei 
Document 1. Decret llei 2/2022, de 15 de març, de modificació de l’article 4 de 

la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres 
formes de participació ciutadana.

Document 2. Ordre d’inserció al DOGC.
Document 3. Comunicació al Secretari de Govern de l’inici de la tramitació del 

projecte de Decret llei de modificació de l’article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setem-
bre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

Document 4. Memòria justificativa de la necessitat extraordinària i urgent del pro-
jecte de decret llei de modificació de l’article 4 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, 
de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Document 5. Informe jurídic.
Document 6. Certificat del secretari del Govern que acredita que en la sessió del 

Govern de la Generalitat del dia 15 de març de 2022, s’ha pres, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar la iniciativa SIG22XGO0309 - Projecte de decret llei de modificació de 
l’article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referen-
dàries i d’altres formes de participació ciutadana.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control 
de les Consultes Populars no Referendàries
284-00010/13

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 39129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022 

Reg. 39814; 40174 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 39129)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa Alicia Ra-
mos Jordán com a membre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no 
Referendàries, amb relació al Procediment per a elegir set membres de la Comissió 
de Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-00010/13).

Palau del Parlament, 11 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39814)

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

d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa el 
Sr. Jaume Martorell Cruz com a membre de la Comissió de Control de les Consul-
tes Populars no Referendàries, amb relació al Procediment per a elegir set membres 
de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-
00010/13).

Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 40174)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, pro-
posa el sr. Agustí Bosch i Gardella com a membre de la Comissió de Control de 
les Consultes Populars no Referendàries, amb relació al Procediment per a elegir 
set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries 
(tram. 284-00010/13).

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un tracte digne i una atenció adequada 
a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00506/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la discapacitat 
per a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica
250-00507/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció 
primària al barri de Sant Crist de Badalona
250-00508/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències 
a Sant Joan de Vilatorrada
250-00509/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, 
de Palamós
250-00510/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució de defensa del servei postal públic prestat 
per Correos
250-00511/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre les condicions de les cambreres de pisos
250-00512/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre la reserva de places de funcionari i de 
llocs de caràcter laboral de la Generalitat per a militars de l’escala 
de tropa
250-00513/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre l’erradicació de la pobresa visual infantil
250-00514/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant 
Joan Despí
250-00515/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.



BOPC 265
21 de març de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 31 

Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pacte per a la 
recuperació de l’Ebre
250-00517/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
digital en la gent gran
250-00518/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 
15/2020, de les àrees de promoció econòmica urbana
250-00519/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.



BOPC 265
21 de març de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 32

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre els mecanismes d’inspecció dels 
recursos residencials
250-00520/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre l’abonament «De bat a bat»
250-00521/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 
de Sant Boi de Llobregat
250-00522/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.
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Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de 
Tresponts
250-00523/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació 
continuada especialitzada per als funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00524/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat 
dels funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00525/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.



BOPC 265
21 de març de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de 
dimensionament de la plantilla de funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00526/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de 
nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00527/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament dels polígons 
empresarials
250-00528/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 38255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para la mejora de los polígonos empresariales 
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con más de 1.400 polígonos de 

actividad económica, abarcando aproximadamente 29.545 hectáreas y alrededor de 
40.000 empresas. Estas cifras convierten a Cataluña en la líder española en canti-
dad de este tipo de suelo empresarial. No obstante, la evolución de la presencia de 
polígonos en nuestra región muestra una clara tendencia descendente. En particular, 
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en comparación con cifras del 2010, Cataluña ha disminuido significativamente el 
suelo utilizado para este tipo de actividad económica.

Asimismo, cabe resaltar la diversidad de funciones y actividades empresaria-
les que tienen lugar en las naves y polígonos industriales. Datos recientes indican 
que la actividad principal en estas zonas es la industria (aproximadamente un 66%) 
seguida del sector logístico, comercial y de servicios. Dentro de las actividades in-
dustriales sobresalen las focalizadas en la metalurgia y productos metálicos, sector 
alimentario, automoción, y sectores relacionados con la química y el plástico.

En este contexto, resulta fundamental comprender los beneficios que pueden pro-
porcionar los polígonos de actividad económica en el caso de que se ejecute una ges-
tión adecuada de los mismos. Los polígonos empresariales pueden representar una 
importante fuente de desarrollo y dinamismo económico para Cataluña. Algunos de 
los múltiples beneficios socio-económicos de estos polígonos son: 

1. Creación de economías de escala mediante la adopción de la compra y venta 
centralizada.

2. Creación de economías de aglomeración y reducción de los costes de produc-
ción mediante la concentración de actividades económicas e industriales.

3. Difusión de beneficios empresariales, capital humano, tecnología y «know-
how». Reducción de costes de transporte derivados de la interrelación e infraestruc-
tura disponible de apoyo empresarial.

4. Creación de economías de vinculación ascendente y descendente, mediante la 
creación de «hubs» y conglomerados de actividades económicas específicas.

5. Apoyo al desarrollo y la reindustrialización de economías locales en zonas 
despobladas y/o con bajos índices de desarrollo socio-económico.

En este sentido, la consecución de dichos beneficios solamente puede ser con-
seguida mediante políticas de gestión y mantenimiento enfocadas a los desafíos y 
cambios disruptivos que trae consigo la industria 4.0, como pueden ser las nuevas 
relaciones laborales, y nuevos modelos de producción empresarial.

De esta manera, las líneas de actuación política deben ir encajadas en 5 ejes 
principales: 

1. Mejora de condiciones de infraestructuras como el alumbrado, aparcamiento, 
telecomunicaciones, estado de edificios, etc.

2. Gestión de servicios y suministros básicos como la electricidad, el gas, redes 
de agua, etc.

3. Gestión del área empresarial y servicios prestados a las empresas como la vi-
gilancia, la formación de personal, modernización de las tecnologías y conciliación 
de la vida familiar y laboral.

4. Gestión de la movilidad y zonas verdes.
5. Vinculación de las medidas de mejora y mantenimiento de polígonos de ac-

tividad económica con estrategias de reindustrialización y repoblación de zonas y 
territorios abandonados.

En conclusión, con aproximadamente un 40% de superficie de polígonos sin ac-
tividad económica y un estado anticuado de los mismos (más de la mitad de los po-
lígonos son anteriores a 1978), la oferta no está siendo emparejada con la demanda 
de este suelo de función empresarial. Y, es que, la falta de suelo industrial y de gran 
formato, es una de las principales preocupaciones para los empresarios catalanes, 
ya que pone en jaque posibilidades de desarrollo de nuevas empresas y expansión 
de las existentes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Potenciar medidas de seguridad y vigilancia en los polígonos de actividad eco-

nómica de Cataluña.
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2. Fomentar la conciliación familiar y laboral en los polígonos empresariales. Se 
implantarán bajo demanda escuelas infantiles y guarderías próximas.

3. Aumentar el suelo industrial y de gran formato, y simplificar las trabas buro-
cráticas, regulatorias y administrativas para instalarse y desarrollar una actividad 
económica específica en polígonos empresariales.

4. Reforzar la limpieza de polígonos de actividad económica, así como la depu-
ración de desechos y recogida de residuos.

5. Elevar el nivel máximo permitido de altura de las naves industriales, cuando 
sea preciso para la actividad a desarrollar y siempre que no produzca una alteración 
en el paisaje.

6. Fomentar la digitalización de los polígonos de actividad empresarial. Se ga-
rantizará la implantación de fibra óptica en estas áreas, así como redes de conecti-
vidad rápidas.

7. Implantar medidas de mejora de la movilidad y el transporte. Se garantizarán 
los aparcamientos y el acceso a los polígonos de Cataluña mediante transporte pú-
blico bajo demanda y en unos horarios consensuados con las empresas y sectores 
económicos interesados.

8. Instalar puntos de recarga para coches eléctricos.
9. Garantizar el acceso a redes de agua, gas y electricidad.
10. Fomentar planes de rehabilitación de infraestructuras, edificios y naves in-

dustriales, así como la mejora de la urbanización de estas áreas y zonas colindantes.
11. Incentivar la creación de conglomerados empresariales de actividades econó-

micas específicas, vinculadas a estrategias de reindustrialización, y repoblación de 
zonas del interior y con bajos índices de desarrollo socio-económico.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la 
construcció de l’Institut de Cappont
250-00529/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Judit Alcalá 

González, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la sobre les necessitats educatives de Lleida i 
per la construcció de l’institut de Cappont, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió de data 24 de juliol de 2009, va adop-

tar l’acord d’aprovació de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’un terreny 
municipal, situat al barri de Cappont, amb la finalitat de construir un institut d’edu-
cació secundària.

Al parlar de Cappont, cal assenyalar que és un barri de Lleida el qual reivindica 
aquest equipament educatiu des de l’any 2003. Cal destacar que el barri compta amb 
3 escoles públiques d’infantil i primària, amb 4 línies per curs, i en els darrers anys, 
en alguna escola, ha calgut ampliar un grup més a P3 per atendre les necessitats 
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d’escolarització d’infantil. A més a més, cal posar en valor que Cappont és l’únic 
barri de Lleida que no compta amb una oferta educativa de secundària.

Cal fer referència que la ciutat de Lleida ha d’afrontar, a nivell d’escolarització, 
el fort increment de la natalitat que s’ha produït en els darrers anys i que en el seu 
dia va comportar la creació i construcció de 6 noves escoles públiques a la ciutat.

– Ciutat Jardí, creada el setembre de 2006 (2 línies)
– Països Catalans, creada el setembre de 2006 (2 línies)
– Francesco Tonucci, creada al setembre de 2006 (1 línia)
– Parc de l’Aigua, creada al setembre de 2004 (2 línies)
– La Mitjana, creada al setembre de 2008 (2 línies)
– Pinyana, creada al setembre de 2009 (2 línies a l’inici actualment amb una línia).
D’altra banda, la ciutat de Lleida només ha pogut comptar amb la construcció 

de dos Instituts de secundària obligatòria en els darrers anys: per una banda, l’Ins-
titut la Mitjana, creat l’any 2010, inicialment amb dues línies però tan sols un any 
més tard de la seva posada en marxa, l’any 2011, va haver d’absorbir a l’alumnat i 
al professorat provinent de l’Institut de l’Escola del Treball, ja que aquest va tancar 
la seva oferta educativa d’ensenyament secundari obligatori per desdoblament dels 
seus estudis. En l’actualitat l’Institut Escola del Treball és un Institut de Formació 
Professional; i per l’altra banda, l’Institut del Castell dels Templers, creat el setembre 
del 2012 amb una línia, i ubicat al complex de l’escola Magí i Morera.

La posada en marxa de les noves escoles a la ciutat de Lleida i que avui dia ar-
riben als primers cursos de la secundària obligatòria, sumat al no haver incrementat 
els centres educatius públics d’ensenyament secundari obligatori, fa que el procés 
d’escolarització de l’alumnat a la secundària no pugui donar resposta a criteris de 
proximitat i de continuïtat de projecte educatiu entre la primària i la secundaria, atès 
que l’adscripció que ho determina no ho garanteix.

Pel que fa als Instituts de la ciutat i per tal d’encabir les necessitats d’escolarit-
zació, han passat a ampliar línies; 5 grups de primer d’ESO un d’ells el curs 14/15 i 
els quatre restants el curs 15/16.

Finalment, cal posar en relleu que des del curs 13/14 fins al curs 19/20 s’hauran 
incorporat a la secundària 10 grups més d’alumnat provinent de 6è de primària, fet 
que ha suposat deixar els actuals instituts amb un nombre d’alumnes molt elevat i 
amb uns espais que tendeixen a la saturació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Vetllar de manera efectiva per l’escolaritat dels infants i joves de Lleida; a te-

nir una especial atenció a la secundària obligatòria, oferint a les famílies i a l’alum-
nat els equipaments educatius necessaris, d’acord amb els increments de la població 
escolar en aquesta etapa, i alhora, atendre aquesta etapa educativa amb qualitat, 
equitat i igualtat d’oportunitats.

2. Iniciar les obres de construcció, en un termini màxim de 9 mesos, de l’Institut 
de Cappont, al barri de Cappont, de la ciutat de Lleida, per donar resposta i millorar 
l’escolarització en el barri, i alhora, equilibrar de forma adequada la distribució dels 
equipaments educatius a la ciutat.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, 

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció 
sanitària de Terrassa i l’àrea d’influència
250-00531/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 38419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, i Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i David 
Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció sanitària de Terrassa i àrea 
d’influència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les llistes d’espera dels usuaris de Mútua de Terrassa són les més llargues de tot 

Catalunya i la causa d’aquests retards no és la Covid. Hi ha un incompliment siste-
màtic del concert signat pel que fa als terminis d’assistència compromesos i bona 
mostra d’això son les pròpies xifres del CatSalut a des de 2018.

Es dona una greu opacitat en la gestió: no hi ha control dels recursos públics, tant 
de professionals com de material, que es desvien a la privada; hi ha personal sanitari 
contractat i pagat pel sector públic que actua durant el seu horari laboral també a la 
privada; es paguen recursos materials (aparells, quiròfans etc..) a través de la comp-
tabilitat «pública» i s’utilitzen també en la privada; es dona el cas de presumptes 
dobles facturacions, com per exemple en el cas de Justiniano Villaran en el qual hi 
va haver facturació privada al pacient i al CatSalut.

Aquesta barreja de la gestió pública-privada aboca també a la desigualtat de trac-
te entre els pacients.

La Mútua de Terrassa, tot i sostenir-se en base a recursos públics, no segueix en 
les seves compres i subcontractacions els procediments que estableix la llei 9/2017 
de contractes del sector públic (segons Títol preliminar, article 3, punt 1j), que és la 
que garanteix el bon ús dels diners públics i la lliure competència, fent contractes 
amb les empreses del seu hòlding sense cap control per part d’organismes públics.

El CatSalut s’ha mostrat incapaç de fer complir el contracte i, per tant, de garan-
tir l’adequada assistència als ciutadans de Terrassa i comarca mitjançant Mútua de 
Terrassa. Aquest contracte del CatSalut amb l’hospital Mútua de Terrassa ha finalit-
zat el 31 de desembre de 2021 i no és prorrogar-se per més de 10 anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer els tràmits i gestions necessàries perquè l’atenció sanitària de Terrassa i 

àrea d’influència passi a ser de titularitat, gestió i provisió 100% pública i el personal 
sigui subrogat per l’administració, iniciant així la reversió de la gestió privada cap a 
la gestió pública tal com s’està fent a la Comunitat Valenciana.

2. Constituir una comissió de seguiment del procés de transició, per tal de ga-
rantir la qualitat assistencial mentre duri aquest tramit i que tingui el menor cost per 
les arques públiques.

3. Que el CatSalut aporti els recursos extraordinaris necessaris per corregir, en 
un termini màxim de sis mesos, la desviació respecte la mitjana general de Catalu-
nya de les llistes d’espera de Terrassa i comarca.
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4. Que el CatSalut no contracti, a partir d’ara, cap altre servei assistencial amb 
Mútua de Terrassa (CUAP, CAP...).

Palau del Parlament, 8 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG. 

David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla 
i Ceuta i de les places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 38647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución relativa a la defensa de la españolidad de Melilla y Ceuta y Plazas de Sobe-
ranía en el norte de África, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 2 de marzo de 2022 comenzaron a producirse intentos coordinados de entrada 

masiva ilegal y violenta de más de 2.000 subsaharianos a Melilla en la frontera de 
España, con la complicidad de Marruecos y el concurso de mafias que se lucran con 
la inmigración ilegal de varones en edad militar y de la trata de mujeres.

En este episodio de inusitada violencia los asaltantes portando garfios, palos y 
lanzando tornillería y piedras, causaron varias decenas de agentes heridos a nuestra 
Guardia Civil, que reclaman medios adecuados para repeler los ataques. Estos suce-
sos replican los producidos durante la semana del 19 de mayo de 2021 cuando vio-
laron nuestras fronteras unos 10.000 inmigrantes en Ceuta y cientos de inmigrantes 
en Melilla el 15 de junio de 2021.

España debido a nuestra singularidad histórica y geográfica, con territorio penin-
sular, archipiélagos, islas, posee una identidad única en la que nuestra esencia euro-
pea y raíces mediterráneas se conjugan con una vocación transatlántica y un profun-
do e irrevocable vínculo con Hispanoamérica, y unas intensas relaciones con África.

España está en África no en virtud del colonialismo, sino por una profunda ra-
zón histórica. Ceuta y Melilla nunca han sido ciudades marroquíes y los sultanes 
de Marruecos nunca ejercieron soberanía alguna allí: Ceuta es española desde 1415, 
setenta y siete años antes del descubrimiento de América (1492) y Melilla desde 
1496, doscientos ochenta años antes del nacimiento de los Estados Unidos de Amé-
rica (1776).

Adicionalmente, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ha sido reconoci-
da en una serie de tratados durante los siglos XVIII y XIX, como el Tratado de Paz y 
Amistad de 26 de abril de 1860, así como por la Declaración conjunta hispano-ma-
rroquí de 7 de abril de 1956 de independencia de Marruecos.

Sin embargo, Marruecos desprecia el Derecho Internacional, ignora estos irrefu-
tables hechos históricos, se obstina en reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla 
en foros internacionales y en su parlamento (por ejemplo, cuando el 10 de junio de 
2021 la Cámara de Representantes de Marruecos señalaba a Ceuta como una ciudad 
marroquí ocupada) y alienta la entrada masiva y violenta de inmigrantes que violan 
nuestras fronteras.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Declarar que las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Plazas de Soberanía del 

norte de África, son parte integrante del Reino de España de forma irrevocable, y 
defiende la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles.

2. Reclamar la defensa de la unidad nacional, la integridad territorial del Estado 
y la españolidad de Ceuta y Melilla y de las Plazas de Soberanía del norte de África, 
por todos los medios legales y legítimos necesarios, que garanticen la inviolabilidad 
de nuestras Fronteras exteriores en el norte de África.

3. Exigir al Gobierno de la Nación, a fin de salvaguardar nuestra soberanía, que 
nuestras fronteras sean infranqueables y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado sean dotadas de todos los medios personales, materiales y jurídicos necesarios, 
entre ellos el inmediato despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla.

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud
250-00533/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la dotació d’una 
comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Anoia Sud és una realitat territorial de la comarca de l’Anoia que agrupa els 

municipis situats al sud d’aquesta comarca i que concentra un volum de població de 
més de 42.500 persones segons les dades de 2020.

L’Àrea Bàsica Policial Anoia té la seva única Comissaria de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra ubicada a la ciutat d’Igualada i presta servei al conjunt 
de la comarca. Al llarg dels darrers vint anys l’estructura demogràfica de l’Anoia 
s’ha transformat notablement de tal manera que l’Anoia Sud, que el 2000 tenia una 
població de 25.000 habitants, ha passat al 2020 als 42.500 habitants.

Com a conseqüència d’aquesta important evolució demogràfica, la planificació 
de la distribució i organització dels efectius policials de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra que es va implementar a l’Anoia amb el desplegament dels Mossos com a 
policia integral el novembre de 2004, presenta un desajust evident amb l’estructura 
poblacional actual i per tant amb l’evolució de les necessitats de serveis policial que 
s’ha produït en paral·lel a l’increment demogràfic.

Així mateix, la distància existent entre la Comissaria d’Igualada i els municipis 
més poblats de l’Anoia Sud, Piera, Masquefa, Hostalets de Pierola, i els dèficits exis-
tents en les infraestructures viàries que comuniquen la capital de la comarca amb 
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l’Anoia Sud fa que els temps de reacció i resposta policial a les incidències que es 
produeixen en aquesta zona siguin excessivament alts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Planificar una reorganització de l’estructura funcional de l’Àrea Bàsica Polici-

al Anoia de tal manera que es doti l’Anoia Sud d’una Comissaria ubicada en aquesta 
zona que presti el serveis policials al conjunt dels municipis d’aquesta zona.

2. Portar a terme les actuacions necessàries, tan a nivell funcional i dotació 
d’efectius policials, com d’infraestructures i disposició de la Comissaria, abans de 
finalitzar l’any 2023.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Jordi Riba Colom, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a 
aconseguir espais per a mesures penals alternatives
250-00534/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre convenis amb entitats per a aconseguir espais per mesu-
res penals alternatives, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades extretes del propi Departament de Justícia, la quantia de po-

blació sotmesa a compliment de mesures penals alternatives és important, princi-
palment en la pena de treballs en benefici de la comunitat, havent realitzat aquesta 
mesura penal alternativa 10.628 persones l’any 2021, i en anys anteriors unes 13.500 
persones.

Per tal que aquesta mesura penal alternativa acompleixi amb l’objectiu de rein-
serció de les persones condemnades per delictes penals, cal tenir un ampli ventall 
de llocs on es poden desenvolupar aquestes tasques, per fer-ho i fer-ho d’acord amb 
el que estableix la normativa, és a dir desenvolupar aquestes activitats en organit-
zacions d’utilitat pública, que tinguin una vinculació amb la naturalesa de l’il·lícit 
penal realitzat.

La decisió d’imposar mesures penal alternatives està condicionada per l’existèn-
cia de llocs d’activitat on la persona penada pugui desenvolupar la seva tasca, per 
tant, cal garantir una oferta adequada de places per realitzar les mesures, i a més, 
fer-ho amb condicions que siguin eficaces per la finalitat de les mesures.

En l’actualitat, en molts municipis no hi ha cap entitat que hagi signat un conveni 
amb el Departament de Justícia per a fer aquestes tasques amb el que en cas que hi 
hagi una persona amb la possibilitat de fer treballs en benefici de la comunitat, ha 
de desplaçar-se a municipis veïns. A més, en les zones rurals no és tan fàcil trobar 
municipis propers amb aquests convenis.
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En molts municipis són els ajuntaments els que ofereixen places per la realització 
de treballs en benefici de la comunitat, però la dificultat deriva que tot i la signa-
tura del conveni, aquestes places no estan pensades per a fer una veritable tasca de 
reinserció. Són places en equipaments municipals, en el millor dels casos equipa-
ments amb un component social, però difícilment tenen la possibilitat de servir per 
la reinserció i menys per adaptar-se a les necessitats individuals dels penats.

No és útil pel fi que s’espera de la mesura ni pel propi penat i ens atreviríem a dir 
per la comunitat, que si no funciona la mesura veu perjudicada la possibilitat de re-
habilitació, que el treball en benefici de la comunitat no estigui regulat de tal manera 
que les places ofertes estiguin detallades, no tant per les tasques que es realitzaran 
sinó per que aporta en relació a la rehabilitació del penat.

A més en els darrers anys no hi ha una correlació de l’increment de persones que 
han de realitzar mesures penals alternatives, amb l’increment de convenis signats 
amb entitats que permetin acollir noves persones per la realització de TBC especí-
ficament o mesures penals alternatives en general.

Des de l’any 2018 no s’ha signat cap conveni amb entitats o organitzacions per a 
la realització de mesures penals alternatives en aquestes institucions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar en un termini màxim de 3 mesos, un catàleg amb totes les places 

conveniades en l’actualitat, amb indicació especifica de les tasques que es realitza-
rien, entitat, municipi, funció resociabilitzadora, ubicació i disponibilitat i valorar 
l’oportunitat de continuar amb els convenis.

2. Revisar el model dels convenis signats i els que es pretenen signar en un futur, 
per tal que s’especifiquin bé les places ofertades a les entitats, tasques a realitzar, 
finalitat social de la plaça ofertada i perfil de condemnat al que va adreçat el recurs.

3. Realitzar en el termini de 3 mesos un estudi que, previ anàlisi dels quadre de 
penats amb la condició delictiva que els ha privat de llibertat, determini les neces-
sitats de places en funció del tipus delictiu, variant territorial i altres requeriments 
que caldrien per fer efectives aquestes mesures penals alternatives.

4. Un cop realitzats els anteriors informes, i conegudes tant les disponibilitats 
com les necessitats de places per realitzar el treball en benefici a la comunitat, es 
nomeni un responsable, prospector, per tal d’aconseguir nous convenis que acom-
pleixin amb la triple finalitat de ser adequats per la finalitat, disponible i amb im-
plantació a tot el territori.

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere
250-00535/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 38886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
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acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución de supresión del Observatorio de la Igual-
dad de Género, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nuestra Carta Magna en el Título I establece un conjunto de derechos y deberes 

fundamentales, que conforman los principios básicos de nuestra convivencia. En-
tre ellos, en el art. 14 de la Constitución se establece el derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-
cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social» y también en dignidad.

Las leyes deben servir para establecer una serie de deberes y derechos en igual-
dad de condiciones. Ante la ley, todos los ciudadanos debemos ser iguales: tener las 
mismas obligaciones y los mismos derechos.

En base a este principio de igualdad que rige la convivencia de nuestra sociedad, 
las administraciones públicas pertinentes deben legislar bajo la búsqueda de la co-
hesión y convivencia de todos los ciudadanos independientemente de su condiciones 
o características sociológicas.

Sin embargo, la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, pretende crear un conflicto entre hombres y mujeres, que es inexistente, 
donde la mujer se pone como víctima frente al hombre. Esta situación, entre otras, 
vulnera el principio de igualdad, el de no discriminación por razón de sexo, al tratar 
de imponer por ley una supremacía feminista en ámbitos diversos.

En Cataluña no hay discriminación hacia la mujer o un sistema patriarcal que 
oprime a las mujeres, como recoge dicha norma. En ningún caso existe una necesi-
dad social, laboral, educativa y política. Es redundante la regulación sobre la igual-
dad efectiva de hombres y mujeres, ya que existen normas que cohesionan la con-
vivencia y desarrollo económico, político y social de las personas en igualdad de 
condiciones, leyes a nivel estatal y europeo suficientes para evitar cualquier tipo de 
discriminación. No es lo mismo legislar sobre los derechos individuales de la mu-
jer que legislar para favorecer la desigualdad y discriminación de hombres, niños y 
ancianos.

Pero no se queda ahí, en el artículo 58 de la Ley 17/2015, del 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, crea el Observatorio de la Igualdad de Gé-
nero (OIG) prescindiendo de la principal misión de los observatorios, que es la in-
vestigación y la divulgación sobre los hallazgos obtenidos, y la aplicación objetiva 
e imparcial del análisis de datos que debe regir en este organismo y/o institución.

Este órgano adscrito al «Institut Catalá de les Dones» (ICD) que se encarga de 
asesorar a los diversos departamentos en políticas públicas en materia de igualdad, 
siendo unos de sus objetivos priorizar las áreas de la violencia de género. De este 
modo, olvida una vez más, a todas las víctimas que dentro del núcleo familiar sufren 
algún tipo de violencia.

Se ha demostrado que el Observatorio de la Igualdad de Género (OIG), como un 
ente meramente ideológico y sin actividad sustancial, por lo que su supresión resulta 
justificada, al objeto de destinar los fondos públicos de los que se nutre a solucionar 
los problemas reales de los catalanes, en un contexto de crisis económica como el 
actual, que requiere de la contención de gastos superfluos.

Además, hay una duplicidad administrativa, siendo innecesario e inútil ya que 
el Estado dispone del Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, siendo un órgano gestionado por el Instituto de la Mujer, que tiene por 
objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer 
la situación de las mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas 
institucionales puestas en marcha, para promover la participación de las mujeres, en 
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todos los ámbitos, en un plano de igualdad, en definitiva los mismos objetivos que el 
Observatorio de la Igualdad de Género (OIG), siendo ineficiente e ineficaz.

Garantizar la igualdad entre españoles pasa por derogar todos los organismos 
que atentan contra la igualdad entre hombres y mujeres, así como instrumentos po-
líticos ineficaces, discriminatorios y duplicados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Iniciar los trámites oportunos para impulsar la supresión del Observatorio de 

la Igualdad de Género.

Palacio del Parlamento, 10 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals
250-00536/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre l’accés als cossos de policies locals, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les policies locals són, segons disposa l’article 2 de la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les policies locals, cossos amb competències, funcions i serveis relatius a 
policia i seguretat ciutadana que depenen dels municipis. A més, segons estableix 
l’article 11 d’aquesta llei, les policies locals tenen les funcions de protegir les autori-
tats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions d’aques-
tes corporacions, ordenar i dirigir el trànsit, exercir de policia administrativa a fi de 
d’assegurar el compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres 
disposicions, col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i els Mossos 
d’Esquadra, exercir de policia judicial i vigilar els espais públics, entre d’altres.

Pel que fa a la implantació de les policies locals al territori, cal destacar que 
Catalunya compta, segons dades publicades pel Departament d’Interior el mes de 
novembre de 2021, amb 216 cossos i 10.904 efectius. La policia local és present al 
22,8% dels municipis, donant servei al 90,5% de la població catalana.

Si atenem a la totalitat de la població de Catalunya, la ràtio d’efectius per cada 
mil habitants es situa en 1.41. Si considerem la població amb servei de policia local, 
la ràtio per cada mil habitants es situa en 1.56.

En relació amb l’accés als cossos de policies locals, existeix una problemàtica 
solucionada a totes les comunitats autònomes menys a Catalunya. Cap policia local 
d’arreu d’Espanya permet l’accés al Cos amb la titulació corresponent al nivell C2 
excepte Catalunya. Tampoc s’exigeix pel que fa a l’accés al Cos de Mossos d’Es-
quadra des de l’aprovació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
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elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de di-
òxid de carboni.

La Llei 3/2015 de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
recull, en el seu article 65, la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals, afegint la disposició addicional setena, on es disposa que els funcio-
naris dels cossos de Policia Local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsi-
ca es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, al grup C1, d’acord 
amb el estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.

És del tot necessari i un exercici de justícia equiparar el nivell de titulació per a 
l’accés als cossos de policies locals al de la resta de policies locals de l’Estat i al del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Equiparar el nivell de titulació per a l’accés als cossos de policies locals al de 

la resta de policies locals de l’Estat i al del Cos de Mossos d’Esquadra, considerant 
necessària la titulació de nivell C1 a aquests efectes.

2. Modificar la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, 
concretament el Títol 3, Capítol 1, Article 24, apartat 2 amb el redactat següent: 
«Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents: 

a) A l’escala superior el grup A1.
b) A l’escala executiva el grup A2.
c) A l’escala intermèdia el grup C1.
d) A l’escala bàsica el grup C1».

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 38918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la supresión del tributo metropolitano, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Tributo metropolitano está previsto, actualmente, en el artículo 153 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales como recurso optativo de 
las áreas metropolitanas en la forma de un recargo sobre el impuesto de bienes in-
muebles (IBI). Este recargo está desplegado en la Ordenanza fiscal reguladora del 
tributo metropolitano.

De acuerdo con la Ley general tributaria, se trata de un impuesto sobre una deter-
minada manifestación de capacidad contributiva: la propiedad de bienes inmuebles.

Fascicle segon
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Es un tributo directo, de carácter real, que grava el valor de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana o de características especiales, que se exige en los munici-
pios de la corona metropolitana de Barcelona o zona tarifaria 1.

El Tributo Metropolitano toma como base de referencia el tributo sobre el cual se 
establece, el IBI. Por tanto, se exige en los mismos casos que el impuesto de bienes 
inmuebles y a los mismos sujetos pasivos.

Se merita anualmente, el primer día del período impositivo, que coincide con el 
año natural (el 1 de enero). Al ser de carácter periódico, el cobro en período volun-
tario se establece, normalmente, entre el segundo y tercer trimestre del año.

En octubre de 2018, el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Bar-
celona (AMB) aprobó la nueva ordenanza fiscal del tributo metropolitano y en ella 
se amplió a los 18 municipios metropolitanos de la segunda corona tarifaria (Badia 
del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cerve-
lló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, 
Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Va-
llès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat), 
que hasta ese momento no lo pagaban, y se hacía extensivo así a toda la metrópoli 
de Barcelona.

La ampliación del tributo respondía a la voluntad de que, a partir del 1 de enero 
de 2019, los 36 municipios del AMB funcionaran como una única zona tarifaria, 
con las condiciones de zona 1.

Desde la creación de este impuesto, miles de ciudadanos de los municipios afec-
tados han presentado denuncias y quejas al considerarlo poco equilibrado, poco pro-
gresivo, confiscatorio, injusto y carente de una filosofía fiscal coherente.

Los residentes del AMB no entienden que se pague el impuesto en función de 
los inmuebles que puedan tener en propiedad (la riqueza no sólo se mide en función 
del patrimonio inmobiliario), que no haya factores de corrección en la liquidación 
del impuesto atendiendo a la disparidad de fechas de revisión de valores catastrales 
entre municipios, que haya importantes diferencias en la aplicación de descuentos 
en los precios públicos de transporte en función de la ciudad de residencia, y, mucho 
menos, que en muchos de los municipios afectados ni siquiera se hayan visto planes 
de inversiones para mejorar el transporte público.

Para financiar las necesidades de transporte público no es necesario crear o am-
pliar más impuestos. Las necesidades de transporte público de la región metropoli-
tana de Barcelona pueden cubrirse financieramente a través de los precios que pagan 
los usuarios del transporte, las subvenciones directas que para este fin aporta el Es-
tado (en 2021 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transfirió 
109,3 millones de euros), las aportaciones de los ayuntamientos afectados y la Ge-
neralitat de Cataluña, administración que hasta la fecha no efectúa ningún esfuer-
zo presupuestario para mejorar el transporte público en el Área Metropolitana de 
Barcelona.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Instar a los órganos de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona a su-

primir el denominado Tributo Metropolitano y hacer la devolución de los importes 
satisfechos indebidamente, para garantizar los principios de legalidad y no confis-
catoriedad.

2. Impulsar los cambios legislativos necesarios para derogar el artículo 40.b y 41 
de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

3. Impulsar los cambios legislativos necesarios para derogar el artículo 18.e de 
la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de 
Catalunya.
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4. Realizar aportaciones económicas anuales para cubrir las necesidades de 
transporte público en el área metropolitana de Barcelona.

Palacio del Parlamento, 10 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals 
descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 38923 / 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, 

Jordina Freixanet i Pardo, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la participació de les Entitats Mu-
nicipals Descentralitzades dels Fons Europeus Next Generation, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Fons Next Generation de la Unió Europea, seran una eina essencial per asso-

lir i consolidar la recuperació socio-econòmica de la Catalunya post-pandèmia. Una 
pandèmia que ha posat de manifest les debilitats del nostre sistema del benestar i la 
necessitat d’encarar les transformacions social, democràtica, verda i feminista per 
arribar als estàndards europeus i emmirallar-nos amb els països més desenvolupats.

Dins del marc dels fons Next Generation, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial 
Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel qual es regula la concessió directa d’ajudes per 
a inversions en projectes singulars locals d’energia neta en els municipis que perta-
nyen al ‘reto demografico’, l’anomenat Programa DUS 5000. Una línia de subven-
cions que pretén promoure l’ús d’energies netes en el marc dels Fons europeus Next 
Generation i que, a més, pretén reactivar l’economia europea intentant deixar enrere 
els efectes adversos que la COVID-19 ha provocat a les nostres societats.

El RD 692/2021, de 3 d’agost, s’ha de desenvolupar a les poblacions incloses 
al ‘programa marco de regeneración i reto demografico del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia’. Programa que inclou els municipis fins a 5.000 habi-
tants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els que totes les entitats 
singulars de població ho siguin fins a 5.000 habitants.

En aquest context, tots i cadascun dels ajuntaments del país, així com la mateixa 
Generalitat, han començat a treballar en la redacció i presentació de projectes am-
biciosos i transformadors per poder rebre totes les ajudes possibles d’Europa i poder 
dibuixar les ciutats i pobles que volem.

No obstant, el RD 692/2021 no contempla la possibilitat que les Entitats Muni-
cipals Descentralitzades (EMD) puguin adherir-se a les ajudes, malgrat puguin te-
nir la capacitat i els recursos humans i materials necessaris per redactar i presentar 
projectes propis.

Concretament, se les exclou si formen part d’un municipi que no és territori del 
‘reto demografico’. Aquest és el cas de Sucs, una EMD que forma part de Lleida i 
que han exclòs del programa DUS 5000. Segons la resposta de l’IDAE a la consul-
ta feta per part de Sucs, ‘La unidad que define el territorio de reto demografico es 
el municipio (y no ninguna unidad menor), y en esa unidad territorial (municipio) 
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todos los núcleos de población deben ser de hasta 5.000 habitantes’. Però també de 
l’EMD de Raimat, de Jesús, de Bellaterra, de Campredó, de Bítem, de Picamoixons.

A Catalunya hi ha 65 Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), les quals 
gaudeixen de personalitat jurídica pròpia, pressupostos propis, plena autonomia dins 
de les seves competències i representats per un president/a que és escollit per su-
fragi universal directe; i aquesta convocatòria les exclou a totes, i estant doblement 
excloses aquelles que no poden participar-hi ni de forma directa ni des del municipi 
al què pertanyen.

Creiem que el criteri establert a les bases per atorgar aquests ajuts és totalment 
injust i suposa una clara discriminació i menysteniment cap a les EMD, excloent-les 
d’un gran paquet econòmic que suposaria una oportunitat important per dur a terme 
polítiques transformadores i per a millorar la vida dels seus habitants.

Les EMD son l’administració local amb menys recursos i amb un finançament 
ínfim. Si a més, es troben amb aquesta situació d’exclusió de les convocatòries 
d’ajuts europeus per formar part d’un municipi, se’ls condemna a un futur desespe-
rançador i incert.

Les EMD son l’administració local més propera al ciutadà i juguen un paper fo-
namental en fixar població en els entorns rurals i de muntanya. Si realment es vol 
lluitar contra el despoblament i encarar el ‘reto demografico’, es necessari demos-
trar-ho amb fets i no només amb paraules boniques.

A Catalunya ja fa temps que tenim superat aquest debat i en totes les convocatò-
ries es parla d’ens locals perquè les EMD hi puguin accedir-hi, no obstant, sembla 
que l’Estat encara no té solucionat aquest problema. Això demostra, un cop més, la 
manca de capacitat de gestió de l’administració de l’Estat per a distribuir eficient-
ment i de manera equitativa aquests fons europeus. Els fons més importants, segu-
rament, de tota la història recent després de la Segona Guerra mundial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a el Govern de la Generalitat a exigir a l’Estat 

que faci les modificacions legislatives que calgui per tal de permetre que les Enti-
tats Municipals Descentralitzades es puguin acollir a les subvencions del Progra-
ma DUS 5000 i, si més no, s’aprovin altres programes que estableixin les mateixes 
condicions; atès que les convocatòries europees no limiten en cap cas la tipologia 
poblacional a què es refereix.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordina Freixanet i Pardo, diputada, GP ERC

Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels 
vestigis de la Batalla del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida
250-00539/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels 
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vestigis de la batalla del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 7 de març de 1938 l’exèrcit franquista va trencar el front republicà a l’Aragó, 

i en l’explotació d’aquesta situació, va arribar fins a Catalunya, ocupant poblacions 
com Massalcoreig, La Granja d’Escarp, Seròs, Aitona, Soses i Alcarràs.

Malgrat la defensa de la ciutat de Lleida organitzada per la 46a Divisió de l’Exèr-
cit Popular, a partir del 30 de març de 1938, la part de la ciutat situada al marge dret 
del Segre va ser ocupada per les tropes franquistes el 3 d’abril. A partir d’aquell mo-
ment la ciutat de Lleida va quedar partida per la línia del front que s’estenia des del 
Pirineu, passant per la Noguera Pallaresa i el Segre, fins el front de l’Ebre.

Existeixen encara alguns vestigis de les posicions defensives republicanes al 
marge esquerre del Segre, en diferents estats de conservació. Concretament, a la 
serra del Puigdevall, als afores de la Bordeta, bàsicament a l’est de l’actual C-13, 
però amb alguna casamata a l’oest de l’esmentada via.

La línia defensiva en la que s’integraven les posicions a les que s’ha fet referèn-
cia es va mantenir fins el 7 de gener de 1939, quan l’impuls de l’ofensiva franquista 
sobre Catalunya, iniciada el 23 de desembre de 1938, va fer insostenible la seva de-
fensa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dur a terme, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb la 

participació del Memorial Democràtic i en col·laboració amb la Paeria de Lleida, les 
tasques necessàries per la consolidació, conservació i senyalització de les posicions 
defensives que es conserven als voltants de la serra del Puigdevall, als afores de la 
Bordeta, i a estudiar la seva integració a la Xarxa d’Espais de Memòria.

2. Estudiar, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, amb la 
participació del Memorial Democràtic i en col·laboració amb la Paeria de Lleida, si 
té interès la recuperació i posta en valor d’alguna d’aquestes posicions mitjançant 
una intervenció arqueològica i la seva posterior museïtzació.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Òscar Ordeig i Molist, 

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, Ferran Pedret i Santos, diputat, GP 
PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimoni 
de la Guerra Civil d’Alcoletge
250-00540/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimo-
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ni de la Guerra Civil d’Alcoletge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 7 de març de 1938 l’exèrcit franquista va trencar el front republicà a l’Aragó, 

i en l’explotació d’aquesta situació, va arribar fins a Catalunya, ocupant la ciutat de 
Lleida al marge dret del Segre, i establint alguns caps de pont al marge esquerra, 
com el de Balaguer.

La línia del front es va estabilitzar al Segre entre l’abril de 1938 i el gener de 
1939, motiu pel qual queden força vestigis de les posicions defensives situades al 
llarg del front, entre els quals trinxeres, casamates, punts d’observació i nius de me-
tralladores, en diferents estats de conservació. Molts d’aquests estan senyalitzats, i 
existeixen itineraris possibles en cotxe, a peu o en bicicleta, que permeten recór-
rer-los.

Al municipi d’Alcoletge, existeix actualment el Centre d’Interpretació del Patri-
moni de la Guerra Civil «Ermengol Piró», que pretén preservar el patrimoni docu-
mental, fotogràfic, arquitectònic i testimonial dels vora de nou mesos d’estabilitza-
ció del front del Segre, evitant-ne el seu deteriorament i possible desaparició, així 
com donar-li el suficient relleu perquè estigui a l’abast del públic en general i dels 
estudiosos en particular.

Per la seva ubicació, aquest espai es podria convertir en un bon punt d’inici de 
qualsevol visita als espais del front del Segre entre Lleida i Balaguer, en un centre 
d’interpretació de referència del front del Segre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, a través del Memorial De-

mocràtic i en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoletge, la possibilitat de convertir 
el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil «Ermengol Piró», d’Alco-
letge, en el centre d’interpretació de referència del Front del Segre, almenys pel que 
fa al tram entre Lleida i Balaguer.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Òscar Ordeig i Molist, 

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, Ferran Pedret i Santos, diputats, GP 
PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família 
nombrosa
250-00541/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 39124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre la expedición y renovación del título 
de Familia Numerosa, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, 
con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Cataluña se encuentra inmersa desde hace años en un problema demográfico de 

primera magnitud: tasas de nacimientos raquíticas, una población envejecida y el 
descenso paulatino de la población activa tras muchos años de descenso de la nata-
lidad. En este contexto urge ofrecer un reconocimiento y apoyo a las familias por su 
enorme y valiosa aportación a la sociedad y su contribución en beneficio del futuro 
de un país.

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es merecedora de una pro-
tección específica, tal como señalan numerosos instrumentos internacionales como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Por su 
parte, la Constitución Española en el artículo 39, así como diversas leyes estatales y 
autonómicas –Ley 18/2003, de 4 de julio de soporte a las familias; Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas; Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia– 
determinan que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económi-
ca y jurídica de la familia.

Dentro de las unidades familiares existentes, las familias numerosas deben asu-
mir un mayor coste por el cuidado, la educación y el acceso a una vivienda ade-
cuada a sus necesidades, algo que puede implicar una diferencia sustancial con el 
nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. Según la encuesta de la 
Federación Española de Familias Numerosas de 2018, el nacimiento de un hijo ha 
supuesto en el 45% de las familias numerosas que uno de los padres se haya acogido 
a la reducción de jornada; en un 27% que haya dejado de trabajar para dedicarse al 
cuidado de hijos; y en un 18% que haya cambiado de empleo para incrementar los 
ingresos familiares.

El Informe FOESSA Exclusión y desarrollo social en Cataluña. Resultados de 
la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021 alerta de cómo uno de los 
colectivos más afectados por la exclusión social son las familias numerosas: los ho-
gares de cinco o más personas registran una tasa de pobreza y exclusión social del 
48,1%. Cataluña lidera el número de familias numerosas en toda España que han 
sufrido un mayor impacto económico por los efectos de la pandemia. Por su parte, 
la Comisión Europea alerta en la Estrategia para los Derechos de la Infancia 2021-
2024 que, en determinados Estados Miembros de la Unión, las familias con tres o 
más hijos tienen tres veces más probabilidades de hallarse en riesgo de pobreza o 
exclusión social.

Los poderes públicos deben orientar sus políticas y dotar de recursos a las fami-
lias y, muy especialmente, a las familias numerosas. Las Comunidades Autónomas 
ostentan la competencia para reconocer la condición de familia numerosa así como 
expedir y renovar el título que acredita dicha condición y categoría, como se des-
prende de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas reformada parcialmente por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Las familias numerosas 
que ostentan dicho título obtienen ventajas y beneficios por parte de la Administra-
ción local, autonómica y estatal: deducciones fiscales en IRPF por familia numerosa 
–conocido como Cheque Familiar– que abarca desde los 1.200 € hasta los 2.400 €  
anuales, descuentos en tarifas de transporte público, en matrículas universitarias, 
reducciones en tasas y precios públicos en el ámbito de la enseñanza, prestaciones 
familiares por hijos o menor acogido a cargo, etcétera. Todos esos beneficios son del 
todo necesarios aunque insuficientes.

En la actualidad, en nuestra región hay 141.831 familias numerosas que tienen el 
título vigente de familia numerosa. En la provincia de Barcelona hay 99.693 fami-
lias registradas; en Tarragona hay un total de 17.912 familias; en Gerona hay 15.817 
y en Lérida 8.409 familias.
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En el caso de Cataluña, la Dirección General de Prestaciones Sociales del De-
partamento de Derechos Sociales es el órgano competente para validar y expedir los 
títulos de familia numerosa y monoparental. La expedición o renovación del título 
de familia numerosa se puede realizar en formato electrónico o presencial, aunque, 
en caso de que en una familia haya hijos mayores de 26 años con discapacidad, la 
solicitud debe hacerse presencialmente. El plazo máximo para emitir y notificar la 
resolución del título de familia numerosa es de seis meses a contar desde el día si-
guiente de la fecha de presentación de la solicitud, como se desprende del artículo 
12.2 del Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de despliegue parcial de la Ley 
18/2003, de 4 de julio de soporte a las familias. A pesar de que el mencionado De-
creto estipula que los beneficios concedidos a las familias numerosas producen efec-
tos desde la presentación de la solicitud, los usuarios se ven obligados a reclamarlos 
con posterioridad, toda vez que el título aparece como caducado en la base de datos 
mientras no se ha expedido su renovación.

Sumado a lo anterior, desde Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) denun-
cian que las familias esperan hasta siete meses para obtener por primera vez o reno-
var el documento oficial de familia numerosa, con la consiguiente pérdida de bene-
ficios y descuentos para muchas familias que no pueden tener esta acreditación para 
demostrar que son una familia numerosa. Tras una encuesta respondida por más de 
400 familias, el 16,7% afirma que lleva más de seis meses esperando la resolución 
del título, superando el plazo máximo que se consigna en el Decreto.

El incremento de las cargas económicas en el ámbito de la familia requieren que 
la Administración adopte todas las medidas necesarias para actuar con la debida 
diligencia, eficacia, eficiencia en el acceso a prestaciones y bonificaciones para las 
familias numerosas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Instar al Departamento de Drets Socials a destinar una partida extraor-

dinaria para la expedición y renovación del título de familia numerosa en el progra-
ma presupuestario de «Suport a les famílies» de la Dirección General de Prestacio-
nes Sociales.

Segundo: Modificar el artículo 12.2 del Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, 
de despliegue parcial de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de soporte a las familias para 
reducir el plazo a tres meses en la tramitación y resolución de las solicitudes del tí-
tulo de familia numerosa.

Tercero: Implantar el título digital de familia numerosa.
Cuarto: Instar al Gobierno de España a expedir un carnet de familia numerosa 

único para toda la nación.

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a les cambres de la 
propietat urbana
253-00006/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 38898 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 15.03.2022 

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 190.1 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu a les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
Les Cambres de la Propietat son corporacions de dret públic amb personalitat 

jurídica pròpia que depenen de la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria 
de Drets Socials.

D’acord amb el 240/1990, de 4 d setembre, pel qual s’aprova el Reglament de les 
Cambres de la Propietat Urbana, les cambres de la propietat urbana disposen dels 
recursos següents: 

a) Rendiments dels béns i drets que constitueixen el seu patrimoni
b) Rendiments derivats de la prestació de serveis
c) Quotes que paguin els seus afiliats
d) Quotes per serveis remunerats
e) Subvencions i ajudes que pugui rebre per via de pressupost de la Generalitat 

de Catalunya o d’altres administracions públiques
f) Els rendiments que pugui obtenir-se per concert de serveis amb administra-

cions públiques
g) Els béns procedents de donacions
No existeix cap informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes de la 

totalitat de les Cambres de la Propietat, els únics informes de fiscalització dels que te-
nim coneixement corresponen als anys 1985 i 1986 i són únicament relatius a les Cam-
bres de la Propietat Urbana de Barcelona, Tarragona, Manresa, Girona i Badalona.

Donat el temps transcorregut i donat que no s’han fet informes relatius a la tota-
litat de les Cambres, és imprescindible que per part de la Sindicatura es procedeixi 
a fiscalitzar el conjunt de totes les Cambres de la Porpietat Urbana de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 190.1 del Regla-

ment, encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori un informe de fiscalització 
relatiu a les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP 

CUP-NCG
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2022 al 30.03.2022).
Finiment del termini: 31.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00135/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 40172 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la Interpelación al Gobierno sobre la política sanitaria 
en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos 
días 22, 23 y 24 de Marzo de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre la política sanitaria en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones 
refugiades
300-00136/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 40410 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refu-
giades, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les 
comarques de Lleida
300-00137/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40563 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de 
les comarques de Lleida, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per a de donar compliment a la 
sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional tercera 
de l’Estatut per al 2008 en matèria d’infraestructures
300-00138/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40564 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per tal de donar compliment a la sentència del 
Tribunal Suprem, corresponent a la disposició addicional tercera per al 2008, en ma-
tèria d’infraestructures, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Genera-
litat per tal de donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem, corresponent a 
la disposició addicional tercera per al 2008, en matèria d’infraestructures.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre els contactes entre l’Administració de 
la Generalitat i l’entorn del president de la Federació Russa
300-00139/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40565 i 40759 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
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la Interpel·lació al Govern sobre els contactes que hi ha hagut entre l’Administració 
de la Generalitat i l’entorn del president de la Federació Russa, Vladímir Putin, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 a 24 de 
març, amb el text següent: 

– Sobre els eventuals contactes que hi hagi hagut entre l’Administració de la Ge-
neralitat i l’entorn del president de la Federació Russa, Vladímir Putin.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació
300-00140/13

PRESENTACIÓ: JORDI JORDAN FARNÓS, DEL GP ECP

Reg. 40566 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de març de 
2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació de l’educació a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l’activitat 
científica dels grups de recerca
300-00141/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 40571 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l’activitat científica 
dels grups de recerca de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els ajuts de suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Cataluya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del 
sistema sanitari
300-00142/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 40572 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del siste-
ma sanitari, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la planificació i la transformació del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola pública
300-00143/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 40672 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre 
les necessitats de l’escola pública, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de març de 2022, amb el text següent: 

– Les necessitats de l’escola pública.

Palau del Parlament, 17 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la implantació del Pacte contra 
la segregació escolar
360-00009/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març de 2022, atès que la 
diputada Nogay Ndiaye i Mir ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 30623; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya: reg. 39116; declaració d’activitats i béns: reg. 39117 i 39118), ha 
constatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamen-
tària, amb efectes del dia d’avui.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 24.a del Reglament, has pres nota de la renúncia de Josep Riera i Font, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, a la condició de diputat al Parlament de 
Catalunya, amb efectes des del dia 15 de març de 2022.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38241 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Marta Madrenas i Mir
Baixa: Jeannine Abella i Chica

Palau del Parlament, 7 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
406-00007/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; GP ERC; GP ECP; GP CUP-NCG; 

GP VOX

Reg. 38374; 38922; 39130; 39170; 39267 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

15.03.2022

Reg. 38374

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Jordi Riba Colom ha estat designat membre de la Comissió 
d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 38922

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat J. Lluís Salvadó Tenesa ha estat designat membre de la Comissió d’Es-
tudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 39130

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat designat membre de la Comissió d’Es-
tudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 39170

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eulàlia Reguant i 
Cura ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de 
l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 39267

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Antonio Gallego Burgos ha sido designado miembro de la 
Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar
399-00007/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39119 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Nogay Ndiaye i Mir, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
La diputada, Nogay Ndiaye i Mir; vist i plau, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu 

GP CUP-NCG

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 38116 / Coneixement: 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 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la 
representant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup de Drets Sexuals i 
Reproductius és la diputada Anna Grau Arias.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs



BOPC 265
21 de març de 2022

4.48. Intergrups parlamentaris 61 

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00002/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 38114 / Coneixement: 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 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup del Poble Gitano és el 
diputat Joan García González.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 38117 / Coneixement: 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 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup del Sàhara és el diputat 
Matías Alonso Ruiz.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 38129 / Coneixement: 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 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup per a la Protecció dels 
Animals és la diputada Anna Grau Arias.

Palau del Parlament, 4 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 134/XIV, sobre el 
reconeixement de la injustícia patida per les persones trans
290-00106/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38245 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 134/XIV, sobre el 
reconeixement de la injustícia patida per les persones trans (tram. 290-00106/13), us 
informo del següent:

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes, s’ha endegat el procés per elabo-
rar l’Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió 
de gènere, donant compliment al mandat de la Llei 19/2020, que a la seva Disposició 
addicional Novena demanava l’elaboració i al Pla de Govern.

Aquest procés es va iniciar el 14 de desembre de 2021 amb l’Aprovació de la Me-
mòria Preliminar de l’Avantprojecte de llei i va continuar amb la Consulta Pública 
prèvia que va tenir lloc entre el 12 de gener i l’11 de febrer al portal de Participació 
de la Generalitat. Actualment, estem continuant els treballs de diàleg amb les enti-
tats i els agents socials per acabar d’enllestir un primer text d’aquest Avantprojecte.

Serà, doncs, en aquest text, en el que s’inclouran aquests mecanismes de repara-
ció històrica, en especial a les dones trans que van patir la repressió i la marginació 
social. Pel que fa al segon apartat d’aquesta resolució destacar que es troba en fase 
d’estudi en aquests moments.

Barcelona, 3 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 137/XIV, sobre la presència 
efectiva de les dones en la indústria audiovisual
290-00109/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38916 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 137/XIV, sobre la 
presència efectiva de les dones en la indústria audiovisual (tram. 290-00109/13), us 
informo del següent:

El Departament i Feminismes està ultimant la fase d’avaluació de la Llei 17/2015 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i es considera convenient que 
l’estudi que es demana a la resolució es faci un cop es tingui la informació propor-
cionada per aquesta avaluació. D’aquesta manera l’estudi podrà donar resposta a les 
deficiències que s’hagin pogut constatar.
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D’altra banda, l’Observatori d’Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Do-
nes (ICD) ha detectat un buit de dades amb relació a aquest àmbit i per aquest motiu 
va procedir a fer un encàrrec a l’IDESCAT i aquest ja ha traslladat les dades a l’ICD 
referents a les afiliacions a la Seguretat Social en les divisions 59 i 60 de la CCAE-
2009 des del març de 2019 a desembre de 2021.

Pel que fa al segon apartat de la resolució, l’Institut Català de les Empreses Cul-
turals (ICEC) té previst treballar en una fase prèvia a partir de dos eixos:

I. Definir un programa de formació en perspectiva de gènere i interseccionalitat 
adreçat al sector per tal d’explicar la seva incorporació a les produccions audiovi-
suals.

II. Definir un programa de difusió de la necessitat d’incorporar la mirada de gè-
nere i interseccionalitat en les produccions audiovisuals.

Aquestes dues línies de treball es complementaran amb la realització d’un estudi 
sobre els ajuts a producció concedits el 2021 per part de l’ICEC. Aquestes actua-
cions es definiran en col·laboració amb l’Associació Promotora de Dones Cineastes 
i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (Dones Visuals), amb qui ja s’està en con-
tacte.

En les comissions de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC hi participen professio-
nals experts i expertes en l’àmbit objecte de l’ajut, sent paritària pel que fa al gène-
re, d’acord amb l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes.

Des de 2017 l’ICEC aplica mesures de foment de la igualtat de gènere en la pro-
ducció audiovisual, tant en les categories artístiques com en les tècniques, que han 
contribuït al reconeixement de l’actual generació de dones cineastes dins el pano-
rama del cinema català. A més, la línia de festivals de cinema valora l’autoria de 
les dones i la perspectiva de gènere en la programació. Entre l’any 2020 i 2021 hi 
ha un increment de directores i guionistes dones en els projectes subvencionats per 
l’ICEC, tant en nombres absoluts com en percentatges:

L’any 2021, 39 dels 78 projectes cinematogràfics subvencionats, el 50%, estaven 
dirigits per una directora i 55, el 70,5%, comptaven amb una guionista o coguionis-
ta. El 2020 eren el 42,1% i el 50,9% respectivament.

Si considerem el subconjunt de llargmetratges de ficció i documentals, els per-
centatges passen del 34,8% el 2020 a 53,3% el 2021 en direcció de dones, i del 
43,5% a 73,3% en guió de dones.

L’any 2021, l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC ha destinat el 80% de la dotació 
prevista per a les línies de producció a projectes que tenien una professional dona en 
els càrrecs de direcció, guió i/o producció executiva.

Sabem que queda molt camí per recórrer i aquest govern té marcada com una de 
les seves 4 transformacions, la transformació feminista. Aquesta es lidera des del 
Departament d’Igualtat i Feminismes i s’acompanya a la resta de departaments en 
l’aplicació de la perspectiva de gènere interseccional en els seus respectius àmbits 
competencials. És per això que des de l’Institut Català de les Dones s’ha ofert a fa-
cilitar la informació disponible al Cercador d’Expertes (https://dones.gencat.cat/ca/
ambits/mon-laboral/expertes/), per tal que el Departament de Cultura pugui reforçar 
la presència d’expertes en perspectiva de gènere i interseccionalitat en aquells espais 
que s’hagi considerat convenient.

Des de l’ICD també s’ofereix suport per treballar de manera transversal amb el 
Departament de Cultura perquè pugui avançar en la millora de la formació en pers-
pectiva de gènere i interseccionalitat dels i les professionals del sector per tal d’ex-
plicar la seva incorporació a produccions audiovisuals; la difusió de la necessitat 
d’incorporar la perspectiva de gènere i interseccionalitat en les produccions audio-
visuals i per afavorir que des de l’ICEC s’apliquin bones mesures de foment de la 
igualtat de gènere en la producció de l’audiovisual i el cinema i que afavoreixi l’au-
toria de dones i la perspectiva de gènere en la programació.
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Referent a l’últim apartat de la resolució, un cop disposem dels resultats de l’ava-
luació de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, es pre-
veu fer reunions bilaterals per treballar-ho.

Barcelona, 10 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 138/XIV, sobre l’estudi de 
l’impacte en la salut de les dones que pateixen violència masclista
290-00110/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38917 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 138/XIV, sobre 
l’estudi de l’impacte en la salut de les dones que pateixen violència masclista (tram. 
290-00110/13), us informo del següent:

Durant aquest any 2022 es presentaran les dades resultants de l’enquesta sobre 
violències masclistes a Catalunya. Feta a aproximadament 10.000 dones de 16 anys 
i més d’arreu del territori, seleccionades aleatòriament per tal que sigui una mostra 
representativa de la població catalana. Les entrevistes les fa l’empresa GESOP, a tra-
vés de trucades telefòniques, on la persona seleccionada respon a diferents aspectes 
relacionats amb les violències i els seus efectes.

Per altra banda, el Departament de Salut compta amb una aproximació no ex-
haustiva a partir dels sistemes d’informació sanitària que registren dades sobre les 
persones ateses al Sistema públic de Salut de Catalunya. Amb un codi específic 
per al diagnòstic en la seva història clínica segons la Classificació Internacional de 
Malalties relacionat amb la violència.

Efectivament, la voluntat de fer una enquesta específica en l’àmbit de la salut, 
tenint en compte les possibles conseqüències de la violència masclista sobre les do-
nes és una iniciativa que el mateix Departament va iniciar en la legislatura passa-
da, i que actualment s’ha passat al Departament d’Igualtat i Feminismes, amb una 
proposta de mostra i metodologia específica. Aquesta informació, però, serà usada 
un cop es creï l’Observatori de Violència Masclista, tal com consta en el Decret de 
constitució del mateix Departament.

A més, i relacionat amb l’últim punt de la resolució destacar que el conjunt de 
dades més important sobre la salut de les dones a Catalunya es troben publicades a 
l’Enquesta de Salut de Catalunya i que en el pròxim mes es durà a terme una actua-
lització. Informem, també, que des de l’Observatori per la Igualtat de Gènere s’ha 
anat duent a terme un estudi biennal que porta per títol Violències Masclistes on es 
recullen dades provinents majoritàriament dels registres administratius de diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya i del Consell General de Poder Judicial 
en el desenvolupament de les seves tasques d’abordatge, atenció i reparació de les 
violències masclistes. L’últim dossier estadístic va ser publicat a finals de l’any pas-
sat i es pot troba a la web de l’Institut Català de les Dones.

Barcelona, 10 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 139/XIV, sobre l’elaboració 
d’una campanya de sensibilització sobre les formes de violència 
masclista
290-00111/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38246 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 139/XIV, sobre 
l’elaboració d’una campanya de sensibilització sobre les formes de violència mas-
clista (tram. 290-00111/13), us informo del següent:

La violència contra les dones és un instrument d’intimidació constant del patriar-
cat que suposa una greu violació dels drets humans en una societat que es vol justa 
i radicalment democràtica. La seva erradicació constitueix per aquest Govern una 
qüestió política de primer ordre.

Amb la recentment aprovada Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008 del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, una llei també de caràcter trans-
versal, Catalunya té un instrument potent per impulsar transformacions radicals. En 
aquests pressupostos el Departament d’Igualtat i Feminismes ha duplicat els recur-
sos destinats a la lluita per l’erradicació de les violències masclistes. El Departament 
d’Igualtat i Feminismes compta amb la Direcció General per l’erradicació de les 
violències masclistes que disposa d’una subdirecció de sensibilització i prevenció. 
Aquesta s’estructura, precisament, per dotar a la prevenció de la importància i re-
llevància que mereix.

En el marc del Dia Internacional per l’Erradicació de les Violències a les dones i 
les nenes, es va dur a terme una campanya de comunicació que tenia com a objectiu 
principal sensibilitzar sobre les diferents formes i nous àmbits de les violències mas-
clistes recollides en la Llei 17/2020 del 22 de desembre que modifica la Llei 5/2008 
i apuntar que no hi ha excuses que justifiquin les violències masclistes, en sintonia 
amb l’enfocament de l’estratègia de prevenció transformadora i interseccional que 
sotragui les causes estructurals amb la qual treballa la Subdirecció de Sensibilitza-
ció i Prevenció des de la seva creació. Comptava també amb un disseny web Ni hòs-
ties, ni violències (nihostiesniviolencies.cat) i es va facilitar la seva difusió per les 
xarxes socials del material generat: l’espot, les imatges i els vídeos curts que també 
es van transmetre de forma regular en format àudio-falca. L’espot va ser emès per 
TV3 i 7 televisions locals des del 22 de novembre de 2021 en diferents franges horà-
ries. La web de la campanya amb l’espot i el manifest 25N encara estan disponibles 
a internet i a la intranet del Departament. Es van utilitzar també altres formats per 
la difusió de la campanya, com pàgines publicitàries a mitjans de premsa escrita de 
tot el territori, concretament a 133 diaris i agències, així com pòsters distribuïts a 
diferents Departaments de la Generalitat perquè fossin visibles als espais d’atenció 
al públic.

Destaquem que la campanya es va fer amb un missatge impactant, que va anar 
acompanyat amb il·lustracions i diferents vídeos curts d’animació gràfica (4 en total) 
que visibilitzen exemples de les diferents formes i tipus de violències masclistes de 
la vida quotidiana, en concret es van seleccionar 5: 1 de l’àmbit laboral, 1 de violèn-
cies sexuals dins les relacions sexo-afectives i de parella, 1 d’assetjament en espais 
d’oci nocturn i 1 de la transmissió dels mites de l’amor romàntic. El missatge prin-
cipal i el més repetit de la campanya 25N: Ni biologia, ni cultura, ni prejudicis, ni 
broma, ni hòsties, prou violències masclistes. Vol identificar amb paraules clau les 
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causes estructurals de les violències masclistes i desmuntar els principals arguments 
que les normalitzen i invisibilitzen.

Les dones dibuixades protagonistes del fotograma final (que va ser el mateix 
utilitzat per fer els pòsters i anunci publicitari) estava dissenyat amb perspectiva in-
terseccional. La il·lustració mostra 6 dones diverses i plurals (1 dona gran, 1 dona 
jove, 2 dones racialitzades, 1 dona embarassada i 1 dona amb diversitat funcional 
i mobilitat reduïda) per interpel·lar-les a totes amb un missatge clar #NiHòstiesNi-
Violències, prou violències masclistes. El format escollit per la campanya pretenia 
sensibilitzar i conscienciar sobre les causes estructurals de les violències masclistes 
i per altra desmuntar alguns dels tòpics i excuses que empara el patriarcat,

El manifest institucional del 25 de novembre va ser elaborat des del Departament 
d’Igualtat i Feminismes amb coordinació i consens de les principals institucions. 
Comptava amb un format inclusiu i accessible, i estava traduït en 8 idiomes (català, 
castellà, aranès, euskera, gallec, xinès, àrab i anglès) i 3 tipus de formats (lectura 
fàcil, àudio-manifest, i vídeo en llengua de signes) per fer arribar el missatge als 
col·lectius amb diversitat funcional i també fer-lo comprensible al màxim de pobla-
ció de Catalunya.

Relacionat amb l’objectiu de la resolució, els continguts del manifest 25N recu-
llen i posen en relleu moltes de les novetats de la Llei 17/2020 del 22 de desembre, 
i anomena les principals definicions de les següents violències: violències digitals, 
violència obstètrica, violències sexuals i contra els drets sexuals i reproductius, vio-
lència en l’àmbit polític i l’esfera pública, violència vicària i violència de segon ordre.

En l’àmbit de xarxes socials es va impulsar la campanya #NiHòstiesNiViolèn-
cies sobre exemples de diferents violències masclistes. També es va fer difusió a 
Instagram i Youtube igualtat.cat. En el marc de la Campanya 25N es va preparar i 
realitzar una segona acció, una Jornada Formativa i divulgativa celebrada el 24 de 
novembre de 2021 al Palau Robert, de les 10.00 h fins les 14.00 h, sota el títol: Nous 
reptes, noves responsabilitats davant les violències.

L’obertura i benvinguda de la Jornada va ser a càrrec de l’Honorable Consellera 
Tània Verge, les dues taules de ponents de la Jornada van ser pensades en la matei-
xa línia de treball de la Campanya #NiHòstiesNiViolències i el Manifest 25N. Una 
primera taula sota el títol «Els vostres drets, les nostres obligacions» per exposar 
el treball transversal important de diferents Departaments claus relacionats amb la 
intervenció sobre les noves formes i àmbits de les violències masclistes sota el nou 
abordatge que emmarca la Llei 17/2020 i la segona taula, sota el títol «Formes i àm-
bits de violència i mitjans de comunicació» en format conversa sobre diferents casos 
reals tot protegint les dades personals. Aquesta segona taula estava formada per 4 
periodistes amb una llarga trajectòria.

A banda de la campanya específica del 25N, la subdirecció de sensibilització i 
prevenció té l’encàrrec específic de planificar, executar i avaluar el Pla Estratègic 
Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes (PENPVM). Una eina de país 
que ha de coordinar les accions de sensibilització i prevenció trenant alhora els di-
versos àmbits, temes principals, i institucions que les duen a terme. Per aquest mo-
tiu, s’ha iniciat el treball amb la concreció metodològica que un projecte així reque-
reix, i també s’està treballant en les bases teòriques i praxis d’èxit que sustentaran 
aquest pla. Així mateix, la subdirecció té l’encàrrec de coordinar totes les activitats 
formatives sobre violència masclista. Per aquest objectiu comptarà amb un grup de 
treball de la Comissió Nacional per un abordatge coordinat de les violències mas-
clistes (CNVM), com a màxim òrgan de país conformat pels Departaments del go-
vern, ens locals, patronal i sindicats, col·legis professionals, Consell Nacional de Do-
nes de Catalunya i altres consells i institucions representatives del país.

Barcelona, 3 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 140/XIV, sobre el millorament 
de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera
290-00112/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38248 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 140/XIV, sobre el 
millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera (tram. 290-00112/13), us 
informo del següent:

Pel que fa al punt a), en primer lloc, cal precisar que la Directiva 2004/54/CE, de 
29 d’abril de 2004, del Parlament Europeu i del Consell, sobre requisits mínims de 
seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres, és d’obligat compli-
ment tal com diu al seu article 1 a totes les carreretes que composen la xarxa trans-
europea, segons la secció 2 de l’Annex I, de la Decisió núm. 1692/96/CE que defi-
neix aquesta xarxa. En aquest sentit, cal recordar que l’autopista C-16, entre Terrassa 
i Barcelona no es troba inclosa en aquest llistat ja que l’itinerari E-09, descrit en la 
Decisió 1692/96/CE, hi figura l’autopista C-58 (antiga autopista A-18).

En aquest sentit, cal manifestar que la no inclusió d’aquest tram de l’autopista 
C-16 dintre de la xarxa transeuropea, no deriva d’una decisió de la Generalitat de 
Catalunya, sinó que és conseqüència del criteri aplicat per la Comissió Europea i els 
propis Estats membres d’escollir, sempre que sigui possible, els itineraris més segurs 
per als usuaris de les infraestructures viàries, i per tant hagi optat en molts casos, 
per triar aquells exempts de túnels, com ha estat aquest cas amb la inclusió de l’au-
topista C-58, en lloc de C-16, en el tram entre Terrassa i Barcelona.

Tot i això, específicament el Túnel de Vallvidrera, ja un túnel en servei a data 
en que va entrar en vigor la Directiva Europea 2004/54/CE. En aquest cas, i, tot i 
no ser d’aplicació la Directiva esmentada a aquesta infraestructura, la Generalitat 
va valorar la seva seguretat amb un document d’acord amb el que s’estableix en el 
seu annex I, bases per a decidir les mesures de seguretat d’un túnel, el qual en tots 
els casos ha estat positiu. Així, en tots els dictàmens elaborats fins a aquesta data 
pels diferents responsables de seguretat dels Túnels de Vallvidrera, s’ha conclòs, de 
manera coincident, que el Túnel de Vallvidrera és segur ja que les instal·lacions de 
seguretat existents al seu interior compleixen amb allò que estableix la Directiva 
Europea sobre seguretat, i per tant, garanteixen la seguretat dels seus usuaris.

Tot i l’anterior, i com a conseqüència de l’existència de dos paràmetres que no asso-
lien totalment els criteris establerts en la pròpia Directiva (els corresponents als apartats 
2.5.2 (apartadors) i 2.10.3 (estacions d’emergència) la societat concessionària, a requeri-
ment de l’Administració, va elaborar una «Anàlisi de Risc (novembre de 2018)», d’acord 
amb el que estableix l’article 13 de la pròpia Directiva. En aquest document, redactat se-
gons la metodologia establerta pel MIFO a maig de 2012 (de manera subsidiària a man-
ca d’altra sistema) va determinar, sense cap mena de dubte, que el Túnel de Vallvidrera 
és segur al ser el seu índex de risc inferior al mínim establert (1.03 < 1.15).

De la mateixa forma, en compliment d’aquesta Resolució, la concessionària amb 
coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, ha analitzat i actualitzat aquesta anàlisi de risc (elaborat per la consulto-
ria META ENGINEERING, S.A., seguint la Metodologia d’Anàlisi de Risc en Tú-
nels de Carreteres de l’Estat (MARTE) de conformitat amb la Directiva Europea 
2004/54/CE, de 29 d’abril, sobre requisits mínims de seguretat en túnels de la xarxa 
transeuropea de carreteres i el Reial Decret 635/2006, de 26 de maig, sobre requi-
sits mínims de seguretat en túnels de carreteres de l’Estat), en el qual s’ha obtingut 
l’Índex de Risc del túnel de Vallvidrera en diferents escenaris.
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La metodologia estableix els criteris següents per classificar un túnel atenent el 
nivell de seguretat:

– Túnel segur: índex inferior a 1,15
– Túnel amb possibles restriccions: índex entre 1,15 i 1,5
– Túnel amb perillositat elevada: índex superior a 1,5
S’ha contemplat els escenaris, amb els resultats següents:
1. Situació Actual: l’anàlisi de risc del túnel de Vallvidrera dona un índex de risc 

1,03, inferior a 1,15, i per tant es pot considerar el túnel com a segur.
2. Aplicant les mesures de Sistema de control de la velocitat, velocitat màxima a 

60 km/h i prohibició d’avançament per part de vehicles pesats: l’anàlisi de risc del 
túnel de Vallvidrera dona un índex de risc 0,93, inferior a 1,15, i per tant es pot con-
siderar el túnel com a segur.

Pel que fa a l’apartat b), d’acord amb el resultat obtingut en les diferents Anàlisis 
de Risc, elaborades per la societat concessionària a requeriment de l’Administració, 
es pot comprovar, que aquesta infraestructura disposa dels mitjans tècnics i humans 
necessaris per garantir el màxim nivell de seguretat per a un túnel d’aquestes ca-
racterístiques (túnel en un entorn urbà, amb una IMD elevada i multicarril), d’acord 
amb la tecnologia actualment existent en el mercat, tal i com queda reflectit en el 
document abans esmentat, realitzat dintre dels supòsits establerts en la pròpia Direc-
tiva 2004/54/CE, per tal de donar-li compliment.

Així, i respecte els mitjans humans, la societat concessionària disposa d’un equip 
propi permanent d’intervenció en el túnel que gràcies a una formació constant i 
continuada al llarg del temps, ha aconseguit una experiència i coneixements molt 
importants en tot allò relacionat amb la gestió de la vialitat, els primers auxilis i la 
lluita contra incendis.

Així mateix, cal recordar que tot aquest personal es troba totalment coordinat 
des del centre de control d’operacions dels Túnels de Vallvidrera que dona servei 24 
hores tots els dies de l’any a aquesta infraestructura viària, i que coordina totes les 
seves actuacions amb els serveis d’emergència de protecció civil, d’acord amb els 
protocols establerts en el Pla d’Autoprotecció (PAU) vigent.

Pel que fa als mitjans tècnics, el túnel de Vallvidrera disposa de tot un seguit de 
sistemes tecnològics i altres equipaments requerits per la Directiva Europea per tal 
de garantir la seguretat dels seus usuaris que inclouen:

– Sistema de detecció lineal d’incendis (LIST)
– Sistema de detecció automàtica d’incidents (DAI) que detecta en temps real ve-

hicles aturats, retencions, vehicles lents, vianants, vehicles en sentit contrari, restes 
a la calçada, fums, incendis, etc....

– Sistema CCTV que inclou càmeres fixes a l’interior dels túnels i càmeres mò-
bils motoritzades a les zones exteriors.

– Megafonia al túnel i galeries d’evacuació.
– Connexió amb les freqüències d’emissió de les cadenes de radio de FM comer-

cials, per inserir, en cas d’emergència, missatges informatius als usuaris del túnel.
– Mesuradors ambientals per garantit la qualitat de l’aire a l’interior del túnels 

(opacímetres i mesuradors NO i CO).
– Panells informatius de missatge variable.
– Senyalització vertical variable per indicar el sentit en cada un dels carrils de 

circulació, mitjançant pòrtics amb panells aspa/fletxa. Sistema de ventilació sanità-
ria i incendi, amb ventiladors i pous d’extracció de fums.

Així mateix, la societat concessionària en el marc del procés de millora contínua 
que aplica a tots els protocols, i d’una manera molt important als relacionats amb 
la seguretat viària del túnel de Vallvidrera, ha implementat tot un sentit de mesures 
per tal d’eliminar, o si més no reduir, els accidents i/o incidències que es produeixen 
a l’interior del túnel, com ara:
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– Execució d’un sistema d’abalisament amb llums LED encastades al paviment, 
sobre les marques vials, per augmentar la percepció que tenen els usuaris del sentit 
de circulació del carril reversible del túnel de Vallvidrera.

– Tancament del carril reversible del túnel de Vallvidrera, en horari nocturn, 
entre les 23:00 i les 06:00 hores, quan el volum de trànsit és inferior a 500 vehicles 
per sentit de circulació, sempre que no es portin a terme treballs de manteniment a 
l’interior del túnel.

Aquesta mesura també s’implementa durant els cap de setmana i festius, i en 
aquests casos l’horari de tancament es pot allargar més si el volum de trànsit es situa 
per sota del valor de referència abans esmentat.

De la mateixa manera, el Túnel de Vallvidrera disposa d’un sistema de gestió del 
trànsit (gestió dels carrils de circulació a l’interior del túnel) que ha estat integrat en 
els protocols de seguretat del PAU aprovat per Protecció Civil. Aquest sistema de 
gestió descriu totes les situacions que poden arribar a succeir en l’interior túnel i es-
tableix, mitjançant protocols d’actuació, les mesures que s’han d’adoptar en funció 
del volum de trànsit, situació de circulació a l’interior i exterior del túnels, situació 
atmosfèrica. A més a més, tots aquests protocols es troben incorporats als sistemes 
informàtics (programari) de gestió del túnel (SCADA).

Cal recordar que l’activació d’aquests protocols afecta a tots els equipaments de 
túnel de forma seqüencial, i de manera especifica: panells de senyalització variable 
(PMV), semàfors, senyals de velocitat, senyals informatives de boca, balises llumi-
noses a la calçada i senyals aspes/fletxa dels pòrtics.

Així mateix, la concessionària, en compliment d’aquesta Resolució, ha elaborat 
un informe d’alternatives que millorin la seguretat viària dins dels túnels de Vall-
vidrera elaborat per la consultoria especialitzada en mobilitat Ingeniería de Tráfico, 
S.L., per mitjà del qual es plantegen una sèrie d’alternatives per millorar la seguretat 
viària dins el túnel de Vallvidrera on s’identifiquen els beneficis de dur-les a terme, 
amb la definició de les noves condicions en que s’hagi de regular el trànsit i, final-
ment, s’analitza la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Les alternatives estudiades responen succintament, entre d’altres, als factors se-
güents:

– Reducció de la velocitat. Aquest és un factor determinant tant en la probabilitat 
en l’ocurrència de sinistres de trànsit com en la gravetat dels mateixos. El control de 
la velocitat permetria, per tant, reduir el nombre d’accidents amb víctimes i mini-
mitzar la seva gravetat i els seus efectes.

– Les possibilitats d’un accident entre vehicles circulant en sentits oposats per 
xoc frontal.

El túnel de Vallvidrera és l’únic, de la xarxa de carreteres de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, bidireccional que disposa d’un carril reversible. Aquesta 
singularitat implica que tots els sistemes de seguretat d’aquesta infraestructura han 
estat disseny específicament per donar resposta a aquesta situació, és a dir, mantenir 
una plataforma expedita d’obstacles per garantir les condicions de seguretat esta-
blertes en el PAU.

En aquest sentit, cal esmentar que la implementació de mitjans físics de separa-
ció dins al túnel de Vallvidrera no és viable atenent a les consideracions següents:

– No és possible col·locar un element físic, estàtic, a l’interior del túnel, ja que 
aquesta solució impedeix la gestió del trànsit que actualment es duu a terme amb 
la reversibilitat del carril central, que permet una adaptació a la demanada existent, 
aconseguint la màxima fluïdesa pels seus usuaris així com eficiència en relació amb 
el conjunt de la infraestructura.

– No és possible col·locar un element físic, mòbil, a l’interior del túnel, ja que 
la gestió d’aquesta solució tindria greus implicacions en la capacitat i la gestió del 
trànsit, a banda de la seguretat dels seus usuaris i treballadors, atès que per a la seva 
implementació és necessari una maquinària molt singular i de gran dimensions que 
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provocaria fortes restriccions durant la fase d’execució. A més aquest tipus de me-
sura sempre s’han implementat fora dels túnels per motius de seguretat.

– A més a més, no seria possible dur a terme una gestió ràpida i eficient del car-
ril central del túnel de Vallvidrera, com es realitza actualment, en funció del volum 
de trànsit en cada un dels sentits, ja que les reversions de carril són habituals (varies 
vegades al dia) i de vegades es duen a terme en diverses ocasions en un espai reduït 
de temps.

– D’acord amb els protocols d’emergència establerts en el PAU, els quals han 
estat validats per Protecció Civil, en cas d’accident dins el túnel, i especialment en 
cas de produir-se un incendi, una barrera física no permetria i/o comprometria greu-
ment la intervenció dels bombers així com l’evacuació dels usuaris del túnel.

– La intervenció dels equips d’emergència seria molt dificultosa per l’existència 
d’aquesta barrera física, i especialment en el cas que l’accident es produís en el sentit 
on solament hi havia habilitat un carril per circular.

– En aquest últim cas, seria impossible l’auto-evacuació dels vehicles (donar la 
volta i allunyar-se del perill), fet habitual quan es produeix un sinistre d’aquestes 
característiques.

– En cas d’incidència i/o avaria d’un vehicle, en hora punta (congestió de tràn-
sit), i en especial de produir-se la incidència en el sentit que solament disposa d’un 
carril, la intervenció dels serveis d’assistència (Bombers, SEM, Mossos d’Esquadra, 
Equips de Vialitat) estaria molt compromesa. Aquesta situació, que es dona a l’in-
terior del túnel, afectaria substancialment a la de l’autopista C-16 i a la resta de vies 
d’alta capacitat de la Regió Metropolita de Barcelona que hi connecten.

Pel que fa al punt c) el projecte d’incorporació d’un radar de tram a la C-16 que 
inclogui el túnel de Vallvidrera, d’acord amb el Pla de radars 2020-2025 del Servei 
Català de Trànsit, ja està acabat.

El Servei Català de Trànsit (SCT), òrgan competent en matèria de control i gestió 
del transit, a la xarxa viaria de Catalunya, l’any 2017, va implantar entre els punts 
quilomètrics 7,150 i 11,000, de l’autopista C-16, en el terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès, un radar de tram que ha aconseguit reduir l’accidentalitat en un 33% i la 
velocitat mitja de circulació en un 6,5%.

Com a conseqüència dels resultats esmentats, que suposen un augment important 
en la seguretat viària dels usuaris d’aquesta infraestructura, la societat concessionà-
ria i el SCT han estat col·laborant per redactar un nou projecte, durant aquest any, 
que permeti el prolongament del radar de tram existent a l’autopista C-16 fins arribar 
a inclouré l’interior del túnel de Vallvidrera.

Concretament, s’instal·larà un radar de tram entre els PK 2,100 i el PK 5,150. 
Entre aquests punts quilomètrics es troba el túnel de Vallvidrera, de manera que la 
velocitat a dins del túnel estarà controlada.

Actualment, ja s’han iniciat els tràmits i es licitarà en breu; previsiblement la 
data d’inici de l’obra sigui cap a l’estiu. El termini d’execució està fixat en un any 
des de l’inici de les obres.

La implementació d’aquesta mesura contribuirà, de manera substancial, a la mi-
llora de la seguretat viària del túnel de Vallvidrera ja que controlà la velocitat de 
circulació dels vehicles pel seu interior i, per tant, contribuirà a la reducció de la si-
nistralitat existent en aquest tram.

En tot cas, cal tenir en compte que de cada accident registrat es duu a terme 
l’anàlisi corresponent mitjançant procediments interns establerts i també per part 
del Responsable de Seguretat dels túnels. Això permet detectar, si procedeix, opor-
tunitats de millora, enfocades tant a la infraestructura, com a la pròpia gestió del 
trànsit i l’usuari.

Barcelona, 7 de març de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 143/XIV, sobre l’ús del 
transport escolar com a línia regular de viatgers
290-00115/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38249 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 143/XIV, sobre l’ús 
del transport escolar com a línia regular de viatgers (tram. 290-00115/13), us infor-
mo del següent:

La normativa vigent ja preveu la possibilitat que els serveis de transport escolar 
puguin ser utilitzats per d’altres usuaris i fer unes funcions similars a les línies re-
gulars. Det aquesta actuació ja es duu a terme en diverses zones del territori, i en 
especial a les comarques de muntanya i de baixa densitat de població.

Concretament, l’article 32.4 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, amb la redacció 
introduïda per l’article 149.2 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, preveu que el Departa-
ment competent en matèria de transports pot autoritzar, en els serveis discrecionals 
consolidats amb reiteració d’itinerari de transport escolar, l’accés a altres usuaris si 
resulta necessari per complementar l’oferta de transport públic en zones de baixa 
demanda. L’autorització ha d’incloure mesures de control i seguretat del passatge.

L’autorització no pot atorgar-se si existeix un servei regular en explotació que 
cobreixi el mateix tràfic o quan pugui ocasionar-se una minoració substancial en el 
tràfic dels serveis regulars afectats.

En definitiva, l’actuació que es planteja a la resolució ja està prevista a la nor-
mativa vigent i ja es duu a terme per part del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, conjuntament amb els Consells Comarcals per tal 
de detectar aquells punts on una gestió eficient de les places lliures dels serveis de 
transport escolar permeten una gestió eficaç per atendre les necessitats de mobilitat 
del conjunt de ciutadans especialment en les zones de baixa densitat.

En aquest sentit, aquest sistema ja s’utilitza en diverses comarques en zones de 
baixa densitat, com els comarques del Pirineu, la Segarra o algunes zones del Bages 
i Osona per exemple, i també és una mesura que es contempla en tots els estudis que 
es realitzen a nivell comarcal per a la millora dels serveis de transport públic. Hores 
d’ara s’estan realitzant estudis al Ripollès, el Baix i Alt Empordà, la Cerdanya, la 
Selva o el Pla d’Urgell.

Barcelona, 7 de març de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 146/XIV, sobre la moratòria 
en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels 
Mossos d’Esquadra
290-00118/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 38309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 146/XIV, sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils visco-
elàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra, amb número de tramitació 290-00118/13, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 7 de març de 2022
Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 38309).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 14.04.2022 al 06.05.2022) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
09.05.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Control del compliment de la Resolució 147/XIV, sobre els furts i 
robatoris als conreus de garrofa i la vigilància a les explotacions i els 
establiments de compra de fruita seca
290-00119/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 147/XIV, sobre els 
furts i robatoris als conreus de garrofa i la vigilància a les explotacions i els establi-
ments de compra de fruita seca (número de tramitació 290-00119/13), us informo 
del següent:

En relació amb l’apartat a), com a cada campanya, des de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) es fa una prospecció de la problemàtica, la qual 
ja es va començar a tractar el mes de juliol passat.

Durant aquell mes es van iniciar diferents reunions dels comandaments de les 
Regions Policials i de les Àrees Bàsiques Policials afectades amb les policies locals, 
el cos d’Agents Rurals, els representants de les associacions agrícoles, els sindicats 
agraris, les cooperatives, els comerciants i els serveis territorials d’Agricultura i 
d’Interior.
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De la PG-ME hi van participar les Unitats Regionals de Proximitat i Atenció al 
Ciutadà i les Oficines de Relacions amb la Comunitat de les Àrees Bàsiques Polici-
als de les zones afectades.

Les Unitats de Seguretat Ciutadana, les Àrees Regionals de Recursos Operatius 
i les Àrees Regionals de Trànsit van participar en els controls de les almàsseres i, 
sobretot aquests últims, d’acord amb el Reglament General de Circulació, en els 
controls de les furgonetes que transporten les garrofes per vendre aquest producte.

També les Unitats Regionals de Policia Administrativa van participar en ins-
peccions administratives i les Unitats Regionals de Medi Ambient per controlar els 
afers de la seva competència.

El mes d’agost es van activar ordres de servei en l’àmbit del Programa Operatiu 
Específic Món Rural, mitjançant dispositius de prevenció de furts de garrofes i per-
secució dels seus il·lícits penals a les comarques afectades.

Els objectius i les accions de les ordres de servei en el marc de furts i robatoris 
en aquests tipus de conreu van ser les següents:

– Prevenir i/o reduir els fets delictius que es produïssin en les finques agrícoles 
dedicades a la producció d’aquests fruits.

– Identificar i detenir (si escau) les persones implicades en delictes de furts, ro-
batoris i receptacions.

– Augmentar la percepció de seguretat en les zones agrícoles dedicades als cul-
tius esmentats i fomentar la implicació i la col·laboració dels diferents actors impli-
cats en la recollida, emmagatzematge i distribució d’aquests productes agrícoles.

– Obtenir informació rellevant per les unitats d’investigació per a la resolució 
d’altres fets ocorreguts anteriorment.

Cal destacar la coordinació judicial per combatre aquesta problemàtica. L’any 
2019 es va acordar amb la fiscal coordinadora de les Terres de l’Ebre tipificar per 
apropiació indeguda com a delicte lleu o menys greu, segons el valor, els comisos 
de producte dels quals no es pogués justificar la procedència i no es pogués identi-
ficar el propietari dels fruits. Així mateix, va haver-hi un impuls dels judicis ràpids 
en aquesta tipologia delictiva.

En campanyes anteriors hi havia la percepció dels pagesos productors que de-
nunciar aquests fets no servia de res i el repte del cos de Mossos d’Esquadra va ser 
disminuir la xifra negra d’aquest fet delictiu amb xerrades, contactes i seguiment de 
les víctimes. Les associacions de pagesos van ser conscienciades de la importància 
de denunciar els fets. La comunicació amb aquest sector actualment és constant i 
fluïda en època de recollida de la garrofa. Aquesta implicació per part de la pagesia 
va fer que el cos de Mossos d’Esquadra tingués coneixement dels fets que es pro-
duïen i que s’hagin pogut dur a terme estratègies per prevenir els furts i robatoris en 
aquest sector. No obstant això, encara es continuen donant algunes incompareixen-
ces judicials per part de les persones perjudicades que provoquen que l’acció penal 
no es pugui concloure.

Pel que fa a l’apartat b), arran de les diferents reunions fetes per a la planificació 
i la prevenció per lluitar contra els furts i robatoris en els conreus, es van planificar 
dispositius en els quals hi van intervenir els agents rurals, les policies locals i el cos 
de Mossos d’Esquadra, portant a terme les accions següents:

– Patrullatge preventiu dirigit a les zones de recol·lecció, establint contactes amb 
la pagesia per part de les policies i el cos d’Agents Rurals.

– Controls a les cooperatives i almàsseres en diferents franges horàries, sobretot 
aquelles que per informacions i comprovacions de denúncia poden comprar produc-
tes de dubtosa procedència; els controls consisteixen en la identificació de persones 
i vehicles a la seva sortida, a més de l’aixecament d’actes fent constar les dades d’in-
terès de la venda, document, tiquet pesatge, DUN associada, etc.

– Contactes amb el teixit agrari, magatzems, almàsseres, sindicats agraris i altres 
institucions implicades.
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L’any 2021 es va produir un increment del preu de compra de determinats produc-
tes per diferents causes, especialment de les garrofes, que va fer encara més atractiu 
el furt del producte. Actualment hi ha una gran demanda en el sector de la cosmètica 
i de l’alimentació humana a causa de la seva utilització com a espessidor en gelats i 
també en productes dietètics, per les propietats digestives que se li atribueixen.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va emetre una 
circular que sol·licita als magatzems que compren producte que, en cas de com-
prar-lo a un productor, han de sol·licitar la declaració agrària DUN o bé, en cas de 
comprar-lo a un altre magatzem, aquest ha d’estar inscrit o autoritzat com a opera-
dor de pinsos.

Finalment, pel que fa a l’apartat c), com s’ha esmentat anteriorment, ha augmen-
tat la sensibilització dels pagesos productors a l’hora de denunciar els il·lícits penals. 
Així, s’han recollit les dades següents:

En l’àmbit de la Regió Policial Camp de Tarragona:
– Àrea Bàsica Policial Tarragonès: Tres fets denunciats en aquesta nova cam-

panya.
• Comissaria de districte de Salou:
– Una denúncia per un delicte de furt lleu de garrofes a una explotació agrícola 

de Salou. Es van identificar i denunciar dues persones i es van poder recuperar i tor-
nar les garrofes al seu propietari.

– Una actuació per temptativa de delicte de furt lleu, amb tres persones identi-
ficades que no es van arribar a endur les garrofes i el propietari les va poder recu-
perar.

En total s’han recuperat uns 200 kg de garrofes.

– Àrea Bàsica Policial Baix Camp - Priorat: Es fan controls als compradors de 
garrofes de la demarcació per tal de recordar la normativa i detectar irregulari-
tats. Fins al moment s’han presentat dues denúncies per furt. La primera a mitjans 
d’agost a Riudoms pel furt de 100 kg de garrofes (no es va poder determinar l’auto-
ria). El segon cas va ser l’11 de setembre a Reus: es van sostreure 500 kg de garrofes 
i es van poder identificar els autors, que van ser denunciats per furt lleu.

• Comissaria de districte de Cambrils: Dues denúncies presentades per furt de 
garrofes (fets in fraganti), casos resolts amb identificació dels autors. Es van fer dos 
comisos de garrofes de 100 i 320 kg de garrofes, respectivament.

• La policia local de l’Hospitalet de l’Infant va fer cinc comisos de garrofes.

– Àrea Bàsica Policial Baix Penedès: No consta cap comís ni cap detenció efec-
tuada per robatoris de garrofes. En alguna ocasió es van localitzar persones agafant 
garrofes però, atès que els propietaris es van quedar amb les garrofes, no van voler 
denunciar. També hi va haver incidents en què persones trucaven i, quan s’arriba-
va a fer les comprovacions, tenien permís per escrit dels propietaris per agafar-les.

– Àrea Bàsica Policial Alt Camp - Conca de Barberà: Un fet denunciat per un 
furt de 1000 kg de garrofes entre els dies 5 i 12 de setembre de 2021.

En l’àmbit de la Regió Policial de Terres de l’Ebre, consten quatre fets per furt 
de garrofes des de l’inici de la campanya.

A l’Àrea Bàsica Policial Baix Ebre es van instruir dos delictes de furt lleu de gar-
rofes, amb un total de 400 kg, en un dels quals va ser possible identificar els autors.

La comissaria de districte de l’Ametlla de Mar va instruir un furt lleu de 150 kg 
de garrofes i la Policia Local de Camarles va instruir un furt de 500 kg d’aquest 
mateix producte.

Barcelona, 4 de març de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 25/XIV, sobre les beques i els 
ajuts universitaris i el model universitari català
390-00025/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39111 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 25/XIV, sobre les beques i els 
ajuts universitaris i el model universitari català (tram. 390-00025/13), us informo 
del següent:

c) Defensar el model universitari català i la garantia de l’autonomia universi-
tària, amb l’objectiu que la futura Llei orgànica del sistema universitari respecti la 
diversitat i singularitat del model.

Des de la Generalitat de Catalunya creiem i defensem que un dels aspectes clau 
de la futura Llei orgànica del Sistema Universitari ha de ser, precisament, l’enfor-
timent de l’autonomia universitària, en el sentit de com s’ajuda al seu desenvolupa-
ment, tant en la part institucional com en la llibertat de càtedra.

Per tal de mesurar aquesta autonomia, s’ha de tenir en compte que en les últi-
mes dècades Catalunya ha desenvolupat un model propi en base a les competències 
transferides, com ara el personal docent i investigador contractat, el Pla Serra Hún-
ter, el programa de captació de talent internacional a través d’ICREA, els centres 
de recerca CERCA o l’AQU Catalunya, com a agència de qualitat i d’acreditació 
universitària.

Per tant, la nova llei ha de respectar tant l’autonomia universitària com les com-
petències transferides, així com els models propis emparats en les competències 
previstes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

d) Vetllar per la defensa dels drets fonamentals dels estudiants de les universi-
tats, pel principi d’autonomia universitària i per les competències de la Generalitat 
en matèria d’universitats i recerca davant l’aprovació de la nova Llei de convivència 
universitària, promoguda pel Govern de l’Estat en substitució del vigent reglament 
de disciplina acadèmica del període franquista.

Quant a la Llei de Convivència Universitària (Llei 3/2022, de 24 de febrer), cele-
brem que finalment es derogui un text preconstitucional (Decret de 8 de setembre de 
1954), però considerem que entra massa en detalls i concrecions, i deixa poc marge 
a les universitats per desenvolupar aquells temes que són de la seva competència, en 
el marc de l’autonomia universitària.

e) Continuar defensant, en el marc de l’autonomia universitària, la llibertat d’ex-
pressió a les universitats com a element clau de la formació dels estudiants i garan-
tia del pensament crític.

Finalment, cal recordar que un dels objectius del sistema universitari de Cata-
lunya és el foment del pensament crític, i de la cultura de la llibertat, la solidaritat, 
la igualtat, el pluralisme i la transmissió dels valors cívics i socials d’una societat 
democràtica, i la concepció de la universitat com un espai de compromís social i 
participatiu i com a motor de processos de millora de la societat.

Així doncs, una de les missions intrínseques de la universitat és contribuir a ge-
nerar un espai de reflexió, crítica i opinió de la societat, com una manifestació indi-
vidual i col·lectiva, d’una forma d’expressió lliure, pacífica i democràtica.

f) Defensar el model de recerca català i garantir el manteniment de la seva au-
tonomia i singularitat, amb l’objectiu que la normativa estatal no impedeixi les ac-
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cions de millora del finançament i de la qualitat necessàries perquè el model s’acosti 
a la mitjana dels referents europeus.

La Direcció general de Recerca manifesta que d’una banda l’autonomia i singu-
laritat del sistema català de recerca queden perfectament recollits al Projecte de Llei 
de la Ciència que actualment està en procés d’aprovació.

Aquest Projecte s’ha redactat tot desenvolupant al màxim les competències que 
li ofereix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

També cal destacar que el Pressupost del DREU per l’any 2022 possibilita l’avenç 
dels objectius previstos al PN@SC que té com a objectiu final acostar el nostre siste-
ma a la mitjana de l’Europa dels 27.

En el tràmit al Congrés del Projecte de Ley de la Ciencia es treballa per presen-
tar les esmenes necessàries per garantir les competències en recerca que ens faculta 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Barcelona, 10 de març de 2022
Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats

Control del compliment de la Moció 30/XIV, sobre l’acompanyament i 
l’atenció a les dones víctimes de violència masclista
390-00030/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38186 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 30/XIV, sobre l’acompanyament 
i l’atenció a les dones víctimes de violència masclista (tram. 390-00030/13), us in-
formo del següent:

Al llarg dels darrers anys els diferents Departaments han generat formacions es-
pecialitzades en violències masclistes. Tant serveis socials com salut estan en pro-
cessos d’actualització dels seus protocols sectorials. El de serveis socials ha estat 
acompanyat de formació especialitzada a totes les àrees bàsiques. Aquest any, des 
de l’Observatori Català de la justícia en violència masclista hi ha formacions espe-
cialitzades per als i les funcionàries d’òrgans judicials, així com d’execució penal. 
També pels i les professionals de l’ensenyament s’està construint un nou protocol 
específic, especialment després del reconeixement de l’àmbit educatiu en la reforma 
de la legislació catalana per fer front a les violències masclistes. Pel que fa al De-
partament d’Interior, també compta amb formació específica, i a part de la formació 
ja duta a terme així com la que es fa via formació continuada, es posa en relleu que 
en les formacions per a les diferents convocatòries previstes i en la de tots els pro-
fessionals de la seguretat formats per l’Escola de Policia de Catalunya s’impartirà 
la formació obligatòria i continuada que proporcioni les eines necessàries per saber 
detectar la violència masclista i per a la intervenció policial amb les víctimes. Sumat 
a tot això i amb la creació del Departament d’Igualtat i Feministes cal destacar que 
des de la Direcció General per a l’erradicació de les violències masclistes, conjun-
tament amb l’Institut Català de les Dones, aquest 2022 es tindrà una organització 
més sistematitzada de les diferents formacions per a professionals dels circuits i de 
la xarxa, i en sintonia amb el compliment de la Llei 17/2020.

Per altra banda, en la proposta de modificació del Decret de la Comissió Nacio-
nal per un abordatge coordinat de les violències masclistes (CNVM) es té previst 
crear un grup de treball de formació, per tal de tenir una visió global de tota la for-
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mació que s’ofereix sobre violències masclistes, i incidir, de forma coordinada en les 
mancances detectades i la seva obligatorietat.

En referència al segon apartat de la moció, s’està treballant amb una actualització 
del mapa de recursos de serveis. Aquesta estarà disponible durant el segon semestre 
del 2022. Així mateix, s’estan produint diversos materials comunicatius físics per a 
tenir-los disponibles a mitjans d’aquest 2022. Les campanyes insisteixen també en 
el recurs del telèfon 900 900 120, perquè és una eina cabdal per a derivar i arribar 
al servei més pròxim en cada cas.

Centrant-nos en la demanda de la presència d’un advocat d’ofici en el moment 
de la denúncia que es fa en aquesta resolució, remarcar que la modificació de la Llei 
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista preveu l’assistència 
presencial d’un/a lletrat/da a la comissaria per garantir el contacte amb la víctima 
des del moment inicial de la denúncia (article 31.6).

En data 1 de juliol de 2021, el Consell de l’Advocacia Catalana va publicar el 
«Protocol dels col·legis de l’advocacia de Catalunya per a l’assistència immediata 
a les víctimes de violència masclista», que contempla, en el seu apartat III, quines 
són les prestacions del servei que han de fer tots els Col·legis de l’Advocacia de Ca-
talunya. Les prestacions que es descriuen són les següents:

– L’assistència ha de ser personal, presencial i immediata (el temps raonable im-
mediat no ha d’excedir d’una hora).

– Si el/la lletrat/da no pot prestar el servei dins del temps d’una hora, cal fer una 
segona assignació en favor d’un/a lletrat/da disponible.

– Es pot facilitar un primer contacte reservat de forma telemàtica entre lletrat/da 
i víctima per a rebre un primer assessorament i instruccions sobre la forma de pro-
cedir mentre el lletrat es desplaça a comissaria o a la seu judicial.

Els dos últims punts no exclouen que l’assistència lletrada a la víctima es faci de 
forma presencial a comissaria.

Per tant, actualment l’operativa policial ja incorpora que quan una dona acudeix 
a una comissaria per a presentar una denúncia com a conseqüència d’haver viscut 
qualsevol de les manifestacions de violència masclista, la PG-ME requereix al col-
legi de l’advocacia corresponent la presència d’un/a lletrat/da per garantir l’assistèn-
cia jurídica des del moment inicial de la denúncia.

Referent al punt quart d’aquesta resolució, des del Departament d’Interior s’in-
forma que les comissaries del cos de Mossos d’Esquadra a tota Catalunya disposen 
de sala d’espera i locutoris reservats en les quals es fa una atenció personalitzada a 
totes aquelles persones que es presenten a denunciar o que acudeixen per rebre as-
sessorament i informació.

Actualment, a les comissaries existeixen espais amb zona de jocs per a menors. 
Aquests espais s’ubiquen, dins de les possibilitats arquitectòniques de la comissa-
ria, lluny de les zones de trànsit de la comissaria, com la recepció o els locutoris de 
denúncies.

A més, el cos de Mossos d’Esquadra disposa de servei de traducció lingüística i 
en llengües de signes per a totes les víctimes de violència masclista i de qualsevol al-
tre tipus de violència. Aquest servei el presta una empresa contractada per la Direc-
ció General de la Policia. És un dret que es garanteix des de la primera assistència 
a la víctima, en el moment inicial de la denúncia i durant el seguiment que s’hi fa.

La Generalitat, l’any 2019, va encarregar l’estudi «Anàlisi jurídica de les ordres 
de protecció a Catalunya des d’una perspectiva de gènere» (consultable a: http://ce-
jfe.gencat.cat/ca/observatori/publicacions/ultims-5-anys/2019/ordres-proteccio-ca-
talunya/, durant el mateix any també es va elaborar l’estudi «Ordres de protecció 
i drets de les dones que han patit violència de gènere: obstacles per a una efec-
tiva protecció» consultable a https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/
cdoc_publicacions_ordres_proteccio.pdf que es van dur a terme des del Grup de 
recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les seves con-

http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/publicacions/ultims-5-anys/2019/ordres-proteccio-catalunya/
http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/publicacions/ultims-5-anys/2019/ordres-proteccio-catalunya/
http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/publicacions/ultims-5-anys/2019/ordres-proteccio-catalunya/
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_publicacions_ordres_proteccio.pdf
https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_publicacions_ordres_proteccio.pdf


BOPC 265
21 de març de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 78

clusions estan essent usades per a treballar en el marc de la millora de la valoració 
de risc. Està essent usat també com a una de les anàlisis de base per a la recollida i 
construcció d’indicadors per a un futur circuit de detecció de violència institucional. 
Així com per una segona part de l’estudi, vinculat també a la violència institucional 
sobre la possible victimització de les dones i criatures en seus judicials, que dóna un 
marc més ampli a l’hora d’identificar aquests obstacles i operar sobre ells.

S’han realitzat diverses formacions on s’ha tractat l’obligatorietat d’assistència 
lletrada a les dones que acudeixin a comissaria per a presentar una denúncia a con-
seqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de la violència masclista.

– Les ordres de protecció (2019) a càrrec de la magistrada Carmen Sánchez-Al-
bornoz Bernabé (Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 4 de Barcelona) i Mercè 
Cartié (Equip d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de Família de Barcelona). 
Destinat a magistrats/ades i jutges/esses de VIDO, Instrucció, Mixtos i Menors, s’hi 
van treballar els requisits legals per a l’adopció de la mesura, les dificultats en l’apli-
cació, i possibles solucions a les dificultats detectades.

– Violència de gènere: problemàtica social i impacte normatiu (en línia) (2019, 
2020 i 2021), a càrrec de Luis Felipe Martínez López (lletrat de l’Administració de 
justícia del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat) i 
Ignacio Ramiro Albalate (lletrat de l’Administració de justícia del Jutjat de Violèn-
cia sobre la Dona núm. 1 de Barcelona). Destinat a personal dels cossos de gestió i 
tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, s’hi treballa, entre d’altres, 
la tutela judicial de la víctima (drets, protecció de víctimes a les dependències judi-
cials, catàleg de mesures, Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte, col·la-
boració entre institucions).

Des de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista s’han coordinat 
dues guies de bones pràctiques on també s’aborda el tema de les ordres de protecció: 
Guia de bones pràctiques entre jutjats de violència sobre la dona i jutjats de família 
(2020) (consultable a: http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/activitat-observatori/ana-
lisi-debat/taller-de-bones-practiques-entre-lletratsades-de-Administracio-de-justi-
cia-dels-jutjats-de-violencia-sobre-la-dona-els-jutjats-de-familia/) i Guia de bones 
pràctiques en el procediment penal per violència sobre la dona (actualitzada l’any 
2021) (consultable a: http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/activitat-observatori/ana-
lisi-debat/taller-de-bones-practiques-entre-lletratsades-de-Administracio-de-justi-
cia-dels-jutjats-de-violencia-sobre-la-dona-instruccio-penal/).

Ambdues guies van ser elaborades a través de tallers amb lletrades i lletrats de 
l’Administració de justícia i recullen elements de consens i bones pràctiques per mi-
llorar la resposta judicial davant les llacunes legals existents i complir així adequa-
dament amb el mandat del legislador recollit en la L.O. 1/2004, de 28 de desembre, 
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Es fa un especial 
èmfasi a l’actualització dels llistats de les mesures en vigor, a l’ús i traçabilitat del 
sistema de gestió de requeriments policials, a la notificació i informació a la víctima, 
la definició de les peces separades d’ordres de protecció i les especificitats en fase 
d’execució i de recurs a través de les aplicacions SIRAJ i GRP.

Actualment, els dos instruments de valoració policial del risc (Qüestionari Poli-
cial de Valoració del Risc i Qüestionari Policial de Revaloració del Risc) inclouen 
preguntes de valoració sobre la violència psicològica i la violència sexual.

Els dos qüestionaris de valoració policial del risc de que disposa la PG-ME es 
van crear l’any 2016, són unes eines que ja tenen un recorregut que permet que ara 
es trobin en fase de revisió, amb l’objectiu d’incorporar nous indicadors de risc que 
s’han detectat en els atestats policials i les noves formes de violència masclista que 
preveu la Llei 5/2008 i que la valoració del risc s’ajusti al nou model d’abordatge de 
les violències masclistes.

Pel que fa al vuitè punt d’aquesta resolució cal posar en relleu que la Carta de 
Drets de la Ciutadania davant la Justícia i la Llei 4/2015, de l’Estatut de la Víctima 
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preveuen l’establiment als jutjats d’aquest espai, així com uns circuits per tal que 
víctima i agressor no coincideixin. Els criteris de seguretat fixats per als edificis ju-
dicials inclouen la segregació de circulacions entre persones detingudes i/o excarce-
rades, públic, en general, i funcionaris.

En el Programa Funcional per a un edifici judicial de juny de 2007, es van in-
corporar a més a més, un seguit d’espais i requeriments per a una millor atenció a 
víctimes i/o testimonis que requereixen d’una especial atenció. Principalment, es 
van analitzar les situacions especials que es donen a VIDO, família i menors. Per a 
aquests tipus de jutjats es va preveure la dotació de sales d’espera addicionals a les 
que es preveuen per a la resta.

Associat a aquests tipus de jurisdiccions i a la Penal en general, hi ha altres uni-
tats, serveis o dependències, com ara, el Jutjat de Guàrdia, la Clínica Forense, els 
Equips Tècnics o les Sales de Vistes, on també es preveuen espais diferenciats per 
a testimonis, lesionats, etc. Essent espais, a més a més, diferenciats dels espais de 
treball dels professionals.

Des del Departament de Justícia, tenint en compte l’anterior, s’informa que els 
nous edificis judicials, els quals s’han fet seguint aquest Programa Funcional, comp-
ten, en major o menor mesura amb aquests espais.

Els que es van acabar de construir abans de redactar el Programa Funcional, 
però són d’una etapa relativament recent, també ja incloïen els principis de segrega-
ció de circulacions. Alguns d’ells han estat objecte de reformes posteriors per acabar 
de condicionar espais adaptats als requeriments actuals.

En edificis o locals antics o amb carències importants i partits judicials amb 
dispersió tenen molts dèficits d’espais. En tots ells s’estan fent actuacions per tal de 
millorar la situació.

En alguns d’aquests partits judicials o edificis, el dèficit més rellevant, a banda 
de la dispersió, és la manca de circuits segregats per a persones detingudes, amb la 
qual cosa, el creuament entre víctima i acusat/detingut, perquè no es doni, requereix 
un esforç complementari, i no menor, per part dels funcionaris de l’Administració 
de Justícia per preservar la integritat de la víctima, però que és del tot necessari. 
També dificulta molt l’atenció especialitzada el fet de no tenir dependències per al 
Jutjat de Guàrdia.

Tot l’anterior exposa la situació general en relació amb els edificis; però, cal te-
nir presents els altres mitjans que disposen els òrgans judicials per prestar el servei; 
com ara els equips de videoconferència. A tots els partits judicials tenen un, o més, 
equips de videoconferència mòbil que poden combinar-se amb els equips de les sa-
les de vistes; de manera que encara que les víctimes s’hagin de desplaçar a seu ju-
dicial per qualsevol diligència, amb una correcta organització i utilització d’espais 
i mitjans disponibles en els edificis també es pot garantir la privacitat, seguretat 
(física i jurídica) i l’absència de creuaments no desitjats entre víctimes i agressors.

També es compta amb algun sistema d’apantallament per a les declaracions du-
rant els judicis, disposem d’algunes mampares que es fan arribar als edificis quan 
així se sol·licita. No obstant això, el Departament ha encarregat el disseny de mam-
pares separadores amb una finestreta que permetin la identificació dels agressors 
per part de la víctima, mantenint-ne la separació. Mentre no s’aprovi el disseny i es 
pugui encarregar la seva fabricació, es tramitarà un expedient amb càrrec al pres-
supost per tal que cada seu judicial disposi de manera permanent d’una mampara 
separadora.

Sobre instal·lacions i remodelacions dels jutjats que es menciona a la resolució, 
contínuament s’estan duent a terme tasques de manteniment de les instal·lacions i 
remodelant i construint nous jutjats en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
La preservació de la intimitat i de la dignitat de les víctimes és un dels criteris que 
es tenen en compte en la construcció i remodelació de nous equipaments.
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En relació amb els jutjats de Martorell, el Departament de Justícia va requerir els 
propietaris dels diversos locals de lloguer on s’ubiquen els jutjats en els quals es va 
detectar problemes que haguessin pogut afectar l’estructura d’alguna de les seus. El 
mes de setembre de 2020 van finalitzar les obres dels locals on s’ubica el Jutjat núm. 
5 i el juny de 2021 les reparacions al Jutjat 7.

Pel que fa a la construcció d’un nou edifici, de 5.050 m2, prop de l’estació; l’Acord 
de Govern que aprova el Pla Econòmic Financer (PEF) recull una consignació de 
8 M€ per poder tramitar el projecte d’obra i la seva execució. El 8 de juliol de 2019 
es va publicar el concurs de projecte per la redacció del projecte bàsic, executiu i 
la posterior direcció d’obra de la nova construcció de l’edifici judicial de Marto-
rell, amb un pressupost de licitació de 1.171.514,74 €. En aquests moments ja s’està 
redactant el projecte. Es preveu que les obres es puguin iniciar a finals de 2022 i 
finalitzin el 2025.

Aquest nou equipament donarà resposta a les mancances de les oficines actuals 
i s’ajustaria al pla funcional de nous edificis judicials d’acord amb els criteris i re-
queriments de l’oficina judicial.

Als jutjats de Rubí, a finals de 2020 es van finalitzar diverses obres d’adequació 
de l’edifici judicial del carrer Pere Esmendia, on s’ubica el Jutjat de partit judicial 
que té assignada la jurisdicció de Violència contra la Dona. Les obres van consistir 
en l’adequació de la planta on s’ubiquen 3 de les sales de vistes de la seu atès que 
patien humitats. A la primera planta es va modificar el vestíbul d’entrada i es va in-
tegrar una sala d’espera per a víctimes i testimonis. També es van pintar totes les 
zones comunes i de pas. L’Ajuntament de Rubí, propietari de l’immoble, va reparar 
els desperfectes existents a la coberta que afectaven la planta 2a quan plovia amb 
intensitat.

En resposta a la petició del punt desè d’aquesta resolució, el sistema de segui-
ment per mitjans telemàtics de les mesures i penes d’allunyament en l’àmbit de la 
violència masclista se circumscriu a la violència de gènere en el marc espanyol, i 
és un sistema establert per l’autoritat judicial, que n’acorda l’ús i la seva conformi-
tat segons els protocols. És un sistema, doncs, centralitzat, del que no tenim conei-
xement directe i que està externalitzat al centre de control Cometa, que és qui es 
relaciona amb òrgans judicials, Ministeri fiscal i forces i cossos de seguretat. La 
Fiscalia General de l’Estat, que depèn del Ministeri de Justícia, elabora cada any la 
seva memòria en la qual incorpora diferents dades i actuacions. Aquesta memòria 
és d’accés públic.

Com s’ha exposat en el punt anterior, ni la dotació de les polseres per maltracta-
dors ni l’ús depèn de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, aquest 2022 se sol·lici-
tarà al Ministeri quines són les accions que pretenen dur a terme per millorar-ne el 
servei i valorar la seva millor difusió en el marc judicial.

Actualment, el Departament de Justícia i el Departament d’Interior, a través del 
Cos de Mossos d’Esquadra, garanteixen la protecció a la qual fa referència el punt 
onzè a través del protocol de protecció a les víctimes de violència masclista dels 
agressors de les quals estan empresonats.

En aquest sentit, es troben vigents el Protocol de coordinació interna per a la 
gestió de les Mesures de Protecció a Víctimes, d’abril de 2021, del Departament de 
Justícia i l’Acord de coordinació entre el Departament d’Interior i el Departament 
de Justícia.

Aquests Acords permeten la coordinació entre les Oficines d’Atenció a la Víc-
tima del Delicte del Departament de Justícia (OAVD), l’Àrea d’Informació per a la 
Seguretat del Departament de Justícia (AIS) i la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, que actuen protegint a la víctima en diferents moments:

– Comuniquen a les víctimes qualsevol canvi en la situació penitenciària de la 
persona presumptament agressora (permisos, llibertat definitiva, excarceració, etc.).
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– Els GAV del cos de Mossos d’Esquadra informen de mesures d’autoprotecció, 
seguiment del cas i revaloració del risc d’acord amb les noves circumstàncies de la 
persona presumptament agressora i ofereixen protecció policial en els casos de risc 
més elevats.

– El cos de Mossos d’Esquadra i les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 
del Departament de Justícia es coordinen amb l’autoritat fiscal en els casos en què 
es detecta un risc per a la víctima i amb l’objectiu que la Fiscalia acordi mesures de 
seguretat.

El canvi de la situació penitenciària d’un agressor és un indicador de reavaluació 
del risc de la víctima i, per això, el GAV que realitza el seguiment de la víctima es 
coordina amb el seu referent de l’OAVD per informar del nivell de risc i de les me-
sures de protecció policials que s’acordin amb la víctima.

Finalment, cal assenyalar que en la Junta de Seguretat de Catalunya del passat 
novembre de 2021 es va acordar, entre altres qüestions, el traspàs d’informació en 
la lluita contra la violència masclista, concretament que els serveis tecnològics del 
Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior treballin coordinadament amb la 
finalitat de garantir el traspàs correcte d’informació entre els respectius sistemes 
contra la violència de gènere i que s’estableixi la interconnexió de la base de dades 
de la PG-ME amb el sistema VioGen.

A la mateixa resolució parlamentària també es demanava que els serveis públics 
de salut facin el seguiment, amb la freqüència adequada, de la salut física i psíquica 
de les dones víctimes de violència masclista. El Govern està plenament compromès 
a què els serveis públics de salut facin el seguiment, amb la freqüència adequada, 
de la salut física i psíquica de les dones víctimes de violència masclista i per aquest 
motiu el Departament de Salut treballa diàriament perquè això sigui així i de for-
ma coordinada amb tots els serveis especialitzats de la Xarxa contra les Violències 
Masclistes.

L’atenció psicològica a fills i filles de dones en situació de violència masclista 
ha estat garantida, pel que fa al seu consentiment, en el Decret llei per protegir la 
vida i la seguretat dels infants víctimes de la violència vicària aprovat el passat 30 
de novembre.

Així, per a l’atenció i l’assistència psicològiques dels fills i filles menors d’edat, 
no caldrà el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment 
penal per haver atemptat contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat, la 
llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor, o dels fills i filles comuns me-
nors d’edat. Tampoc caldrà el seu consentiment quan s’ha dictat una sentència con-
demnatòria i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal. I encara que no s’hagi 
formulat denúncia prèvia, el consentiment tampoc serà necessari quan la mare rep 
assistència, acreditada pels serveis d’atenció i recuperació integral per a dones que 
pateixen violència masclista.

El Decret també modifica els articles del Codi civil de Catalunya relatius a la 
guarda, estades i comunicacions dels fills en els casos de violència masclista, per 
prevenir-los de situacions de risc.

Pel que fa a les atencions, durant els anys 2019 i 2020 es van duplicar els Serveis 
d’Intervenció Especialitzada (SIEs) que ofereixen atenció psicològica a criatures. 
Passant de 8 a 16 en tot el territori. Així mateix, també s’ofereix suport als SIADs 
que han decidit iniciar aquests serveis.

Durant els anys 2018 i 2019 es va constituir i treballar, en el marc de la CNVM, 
i a través d’un grup específic, el nou model d’abordatge de les violències sexuals a 
Catalunya. En la present legislatura es recull tota aquesta experiència per aportar-la 
en el nou protocol marc, donat que impacta de ple en la seva renovació. I es recull 
també el model elaborat pel grup per tal de destinar els recursos i serveis el millor 
coordinats possible amb la xarxa existent. Així mateix, també s’han iniciat les reu-
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nions amb el Departament de Salut per tal d’aterrar aquest nou marc, que es visua-
litzarà al llarg de l’any 2023.

Així mateix, la resolució parlamentària demanava actualitzar el protocol marc 
per a l’abordatge de les violències masclistes. Tal com es va anunciar a la Comissió 
Nacional per un abordatge coordinat de les violències masclistes (CNVM), en data 
13 d’octubre de 2021, la Direcció General per a l’Erradicació de les violències mas-
clistes es plantejava dos objectius prioritaris: canviar el funcionament de la mateixa 
Comissió, i elaborar un nou protocol marc, d’acord amb les novetats legislatives i les 
noves necessitats detectades.

Pel que fa a la CNVM, s’està elaborant un nou Decret, que recull diverses ac-
tualitzacions amb relació als i les membres, les seves funcions, organització inter-
na, així com el recull de l’experiència i anàlisi dels circuits territorials. Iniciarà el 
tràmit aquest mes de març i s’espera la seva completa operativitat per l’any 2023. 
Per altra banda, s’ha posat en marxa el procés de renovació del protocol marc, que 
serà presentat, en la seva primera fase en la següent CNVM. En aquesta ocasió es 
presentarà el nucli bàsic del protocol, que en els pròxims mesos desenvoluparà pro-
tocols sectorials, protocols-guia, capítols d’obligat compliment, així com capítols 
d’eines específiques.

En referència al nombre de serveis d’acollida i recuperació que es menciona a la 
resolució, informar que durant l’any 2019 i 2020 els serveis substitutoris de la llar 
(SSLL) es van triplicar, augmentant en un total de 24 serveis. Són pisos amb major 
autonomia, on comparteixen també el dia a dia un nombre menor de famílies que, 
per exemple, en un SAR (servei d’acolliment i recuperació). La proposta per aquest 
2022 és fer intervencions a la xarxa de forma molt quirúrgica, amb necessitats de-
tectades, centrades en dos nous serveis d’acolliment i recuperació especialitzats en 
consum i salut mental, així com dos nous serveis tècnics de punt de trobada. Per al 
2023 s’està estudiant l’augment de la xarxa, amb una avaluació més acurada, donat 
que l’impacte de la COVID ha dificultat valorar de forma clara les necessitats resi-
dencials de l’actual xarxa.

Tots els plans, programes, accions, espais de governança, així com la mateixa 
modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a l’erradicació de les violències 
masclistes estan regits pel marc del internacional del Conveni d’Istanbul, així com 
la recomanació número 35 del Comitè CEDAW. És el marc àmpliament compartit 
per la legislació catalana i sobre el que s’han estructurat tots els serveis amb com-
petències directes. La legislació espanyola no treballa sota aquests paràmetres i per 
aquest motiu el Departament d’Igualtat i Feminismes ha reclamat a l’estat en reite-
rades ocasions.

Barcelona, 4 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat 
pública i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 38310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 33/XIV, sobre la seguretat pública i la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, amb número de tramitació 390-00033/13, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 7 de març de 2022
Joan Ignasi Elena García, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 38310).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2022 al 09.05.2022) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.05.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2022.

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13

RETIRADA ORAL DE LA SOL·LICITUD DE CRITERI

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

Control del compliment de la Moció 37/XIV, sobre la situació de 
l’Afganistan i el paper de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el 
respecte als drets humans
390-00037/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38244 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 37/XIV, sobre la situació de l’Af-
ganistan i el paper de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el respecte als drets 
humans (tram. 390-00037/13), us informo del següent:

Si bé l’Estat té les competències exclusives en matèria d’estrangeria i drets d’asil 
(Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidià-
ria, en relació amb l’article 149.1.2 de la Constitució espanyola) i gestiona el proce-
diment d’acollida de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional a 
través del programa anomenat Sistema d’acollida i integració, la mateixa Disposició 
addicional Quarta de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, disposa que les comunitats 
autònomes, d’acord amb les seves respectives competències en els àmbits sanitari, 
educatiu i social, gestionaran els serveis i programes específicament destinats a les 
persones sol·licitants d’asil, en coordinació i cooperació amb l’Administració Gene-
ral de l’Estat.

Des d’aquesta perspectiva, la Generalitat, a partir de les competències exclusi-
ves en matèria de primer acolliment de les persones immigrades previstes a l’article 
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138.1.a) b) i c) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), que comprèn, entre 
d’altres, l’establiment i la regulació de les mesures necessàries per a la integració 
social i econòmica de les persones immigrades i llur participació social pretén des-
envolupar una política d’acolliment i d’integració de les persones refugiades en el 
marc de les seves competències.

També l’article 166.1 de l’EAC determina que correspon a la Generalitat la com-
petència exclusiva en matèria de serveis socials i específicament l’atenció a les per-
sones i col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, circumstàncies que con-
corren en les persones sol·licitants d’asil, protecció subsidiària i apàtrides.

Per tot això, des del Govern de la Generalitat, es crea un model d’acollida inte-
gral que permeti un treball compartit entre l’administració catalana, els ens locals i 
les organitzacions representades al Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugia-
des per millorar els mecanismes de coordinació de les polítiques d’acollida i refugi 
de Catalunya.

Igualment, és una reclamació història a l’estat espanyol per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya el fet de poder disposar dels fons necessaris per dissenyar 
i implementar un model propi de gestió de l’acollida que respongui a les necessitats 
reals de present i també a les que puguin sobrevenir, així com una interlocució més 
fluïda amb l’Estat per conèixer les places disponibles i derivacions que es fan a ter-
ritori català, a fi i efecte de generar les polítiques necessàries per a la bona acollida.

Cal situar el potencial que tenim com a administració pública amb incidència a 
tot el territori català i la capacitat que tenim per coordinar accions multinivell i li-
derar programes propis que es puguin implementar arreu.

En aquest sentit, des de la Generalitat hi ha la voluntat de:
– Garantir l’accés als recursos públics de totes les persones que viuen a Catalu-

nya, independentment de quin sigui el seu estatus administratiu, això significa ga-
rantir la territorialitat de les polítiques gràcies als convenis amb ens locals i supra-
municipals.

– Aportar expertesa i coordinació en les accions que impliquen diferents actors, 
ja sigui en el marc del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com en 
els diferents espais de treball tècnic sectorial.

– Vetllar per la coherència de polítiques i el compliment dels compromisos adqui-
rits en matèria de migracions i refugi per part dels Departaments de la Generalitat.

Algunes de les accions que s’han impulsat des de la Direcció General de Mi-
gracions, Refugi i Antiracisme de la Secretaria d’Igualtats en matèria d’acollida i 
refugi han estat replicades per ens locals, universitats o altres departaments de la 
Generalitat i això aporta una credibilitat i expertesa que possibilita la voluntat de 
liderar noves accions.

Coincidint amb l’emergència humanitària a l’Afganistan, el passat 31 d’agost de 
2121, el Govern de la Generalitat va crear la Comissió Interdepartamental per a la 
coordinació de l’acció del govern per fer front a la crisi política i de drets humans a 
l’Afganistan, formada pels departaments d’Igualtat i Feminismes, d’Acció Exterior 
i Govern Obert i el de Drets Socials. L’objectiu d’aquesta Comissió és treballar una 
estratègia conjunta i coordinar totes les accions que fan els departaments, així com 
fer seguiment de les actuacions per identificar les accions necessàries a dur a terme 
i les responsabilitats i competències de cada departament per tal de desenvolupar 
una estratègia conjunta i coordinar totes les accions dels departaments relatives a la 
crisi de drets humans a l’Afganistan. La finalitat és preveure escenaris i planificar 
amb antelació la possible resposta del Govern i garantir la coordinació amb el go-
vern espanyol i les institucions europees.

L’executiu català va refermar el seu compromís d’acollir les persones procedents 
de l’Afganistan i va reclamar a l’estat espanyol que obri el contingent de persones 
refugiades de l’Afganistan perquè Catalunya pugui acollir el màxim nombre de per-
sones, amb una especial preocupació per la situació de les dones i nenes afganeses 
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i de les persones LGBTI+, les minories ètniques i activistes defensores dels drets 
humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents violències 
que pateixen.

En aquest sentit, l’estratègia preveu situacions i actuacions respecte a l’acollida 
de persones provinents per vies diferents (asil i refugi, reagrupaments familiars; 
persones que arribin per vies irregulars, etc.); contemplar programes d’ajuda huma-
nitària i de protecció de persones defensores dels drets humans; definir accions de 
protecció davant situacions de vulnerabilitat de persones de la comunitat afganesa 
residents o que acabin d’arribar a Catalunya, i continuar formant part de l’acció ex-
terior de la Generalitat mitjançant la cooperació i l’ajuda humanitària.

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, com a òrgan col·legiat 
creat el setembre de 2015 arran de la crisi humanitària de les persones refugiades 
a Europa, permet l’acció coordinada de tots els departaments de la Generalitat, ens 
locals i la societat civil i s’emmarca en la necessitat de coordinar, amb caràcter in-
terdepartamental i interadministratiu, l’impuls de les polítiques sectorials d’acollida 
a les persones demandants de protecció internacional o refugiades; amb la funció 
d’assessorar i coordinar les administracions públiques catalanes i les entitats i or-
ganitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones que sol·liciten 
protecció internacional o refugiades a Catalunya.

En el marc de l’actual govern, en data 7 d’octubre de 2021 es va celebrar el ple-
nari del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, presidit per l’honorable 
consellera d’Igualtat i Feminismes, en una trobada que va tenir com a objectiu la 
coordinació entre les entitats que gestionen l’acollida de les persones refugiades a 
Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat i les entitats municipalistes.

En aquesta quarta reunió del plenari del Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades hi varen participar representants de tots els departaments de la Genera-
litat de Catalunya, de les quatre diputacions catalanes; de les entitats municipalistes 
Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya; el Con-
sell de l’Advocacia Catalana; el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i 
les nou organitzacions especialitzades en matèria d’acollida de les persones deman-
dants de protecció internacional o refugiades que en formen part.

Durant la sessió, la consellera va exposar la voluntat del govern de donar la mi-
llor resposta possible a les persones que han demanat asil polític a Catalunya, mal-
grat les limitacions que suposa que el govern espanyol encara no hagi traspassat la 
totalitat de les competències de refugi a la Generalitat. Tot i això, des del Govern 
es continua treballant per exigir els recursos i, mentrestant, s’actua per maximitzar 
els recursos que ja es destinen des de les diverses administracions per poder desen-
volupar una acollida digna, que atengui les diverses dimensions i necessitats de les 
persones refugiades, els impactes físics, psicoemocionals i promogui la reparació i 
el reconeixement de les seves dignitats personals, des d’una perspectiva de gènere 
que faci èmfasi en l’atenció a les situacions de vulnerabilitat afegida de les dones 
i de les persones LGBTI+. Aquesta d’acollida pretén promoure l’autonomia de les 
persones que busquen refugi a Catalunya i continuar construint una societat de ma-
nera dinàmica i oberta.

Des d’aquest nou impuls, i arran de la crisi humanitària de l’Afganistan, el Co-
mitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades ha implementat les actuacions se-
güents:

– Contacte amb altres departaments i organismes: en data 2 de setembre de 2021, 
el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, va informar de les persones 
arribades a Catalunya distribuïdes per comarques, a les següents unitats/organismes: 
Departament de Salut, Departament d’Educació, Ajuntament de Barcelona i l’àrea 
dels Serveis Territorials que realitzen el contacte amb els tècnics de cada territori 
per tal de garantir el coneixement de les persones arribades a Catalunya procedents 
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de l’Afganistan i la constància de la ubicació territorial d’aquestes. Al mateix temps, 
es presta suport i acompanyament en funció de les diferents necessitats.

S’han recollit els oferiments dels diversos municipis pel que fa als habitatges dis-
ponibles per acollir i famílies interessades a col·laborar; així com el contacte amb 
l’Institut Català de les Dones per tal de vetllar per la protecció dels drets de les dones.

S’ha dut a terme una coordinació amb les diverses universitats catalanes i s’està 
dissenyant un nou programa universitari adreçat a estudiants procedents de l’Afga-
nistan, basat en l’experiència de l’anterior edició del programa d’estudiants proce-
dents del Líban.

– Contacte amb entitats de protecció internacional/refugi que van rebre el con-
tingent de persones afganeses, per tal de dur a terme un seguiment del procés d’aco-
llida, en especial atenció a les possibles arribades de menors no acompanyats. En 
data 15 de setembre de 2021 se celebrava una reunió amb les onze entitats de refugi 
situades arreu del territori català per tal de conèixer les experiències i compartir la 
realitat viscuda durant aquest procés d’acollida i acompanyament de les persones 
procedents d’Afganistan i d’aquesta manera realitzar una diagnosi que permeti de-
tectar les necessitats de les entitats.

D’altra banda, des del Comitè d’Acollida de les Persones Refugiades, i en el marc 
que estableix l’Acord de govern 151/2015, de 22 de setembre, es preveu la creació 
de diversos grups de treball per tal de donar resposta a les diferents problemàtiques 
i necessitats detectades entorn a diferents eixos de treball per la situació de refugi 
on es pot preveure la participació de la comunitat afganesa i comptar amb la seva 
expertesa i coneixement.

Aquests grups de treball han de permetre un abordatge dels temes més priorita-
ris i fonamentals i un grup d’innovació que introdueix elements a incorporar en la 
gestió de l’acollida i així dotar-la de més qualitat per garantir que tots els grups te-
nen un enfocament integral dels drets humans, de la igualtat de gènere, la dimensió 
LGBTI+ i la igualtat de tracte i no-discriminació.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 incorpora a l’article 138.1, com a 
competències de la Generalitat, l’acollida i la integració de les persones estrangeres 
immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la 
Generalitat va assumir el compromís de promoure la Llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya.

El 28 d’abril de 2010 el ple del Parlament va aprovar aquesta norma, per la qual 
es materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Im-
migració, signat per la majoria de forces polítiques parlamentàries, els agents socio-
econòmics i les organitzacions del sector el desembre de 2008.

Amb aquesta llei, Catalunya estableix un marc legal de referència integral per a 
l’acollida. Aquesta norma incorpora accions formatives i informatives per a les per-
sones migrants i vinculades a la protecció internacional amb l’objectiu de promoure 
la seva autonomia socioeconòmica.

En l’actualitat, entre altres accions en matèria d’acollida s’estableixen diferents 
blocs de formació que es consideren bàsics per tal que les persones nouvingudes a 
Catalunya incrementin la seva autonomia. Els blocs són sobre la llengua, la forma-
ció en coneixements laborals i formació sobre el coneixement de la societat catalana 
i el seu marc jurídic.

Pel que fa a la implementació de programes d’aprenentatge de la llengua cata-
lana la formació se situa, d’acord amb les circumstàncies i els coneixements de la 
persona usuària, entre els nivells A.1 i A.2 del Marc europeu comú de referència per 
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, que estableix el Consell 
d’Europa. Els cursos són impartits, sempre que sigui possible, mitjançant el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística. També poden impartir formació d’aquest 
mòdul entitats finançades per la Direcció general de Migracions, Refugi i Antira-
cisme. Les persones estrangeres poden adreçar-se als serveis d’acollida del municipi 
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on resideixen per tal d’informar-se i accedir a aquestes formacions així com altres 
suports que necessitin.

Per últim, en referència a la part de finançament destacar que la Generalitat ha 
reclamat repetidament el traspàs dels fons que la Unió Europea destina a l’acollida 
de persones sol·licitants d’asil (a través dels fons FAMI) i que actualment centralitza 
l’estat espanyol, tal com reconeix el marc legal vigent que atorga a la Generalitat les 
competències en acollida i integració.

Tanmateix, s’ha elaborat un pla de resposta en l’àmbit de refugi i la protecció in-
ternacional al voltant dels següents eixos de treball: acollida de persones refugiades 
i estudiants refugiats, participació de la ciutadania i iniciativa privada, i impuls del 
Programa Català d’Acollida.

Aquest any 2022, per poder adaptar les polítiques d’acollida de persones refugia-
des a les necessitats actuals, s’han reforçat les actuacions adreçades a donar cober-
tura als serveis jurídics i l’acompanyament en salut mental i benestar emocional de 
les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades, en especial atenció 
a les persones provinents de l’Afganistan.

Barcelona, 3 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 43/XIV, sobre el 
desenvolupament industrial
390-00043/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38653 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 43/XIV, sobre el desenvolupament 
industrial (tram. 390-00043/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), per Acord de Govern de data 27 de juliol de 2021, 
es va decidir posar en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025. 
Actualment s’està treballant en l’elaboració del nou PNI amb una metodologia, que 
com en el cas de l’anterior PNI 2017-2020, es basa en la concertació amb els agents 
econòmics i socials i la resta d’actors.

En aquest sentit, s’ha creat una Taula que es configura com un instrument de par-
ticipació i de validació de les propostes que elaborin els diferents grups de treball 
del Pacte Nacional per a la indústria S’està treballant d’acord amb la metodologia 
prevista per tal de definir les actuacions que permetin dinamitzar el desenvolupa-
ment industrial i donar resposta als reptes conjunturals i estructurals. En qualsevol 
cas, el desplegament del conjunt del Pacte està subjecte a la finalització de la feina 
dels grups de treball i la validació per part de la Taula.

Tanmateix, el Govern ja ha iniciat el desplegament de les mesures més urgents, 
concretament la posada en marxa de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria 
de la Mobilitat i l’Automoció i la capitalització d’un fons per a inversions industrials 
estratègiques.

Quant a la internacionalització, és un dels objectius estratègics del PNI i forma 
part del segon dels cinc àmbits temàtics en què s’estructura:

– Sostenibilitat, energia i economia circular.
– Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització.
– Capital humà, ocupació industrial i formació.
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– Infraestructures.
– Finançament i dimensió empresarial.
En relació amb l’apartat b), des del Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha donat 

d’alta les següents especialitats de nivell 4 al catàleg d’especialitats formatives que 
estan vinculades a la industria 4.0: 

Codi Denominació Hores Nivell

IFCD62 Java Back End Web Developer 240 4
IFCD65 Front End Web developer 240 4
IFCD61 Android Mobile Developer 300 4
IFCD64 Consultor CRM 145 4
IFCD67 Cloud deployer 300 4
IFCD63 Open Source Back End Web Developer 240 4
TMVG10 Tecnologies del Vehicle Connectats 240 4
TMVG09 Vehicles Elèctrics 200 4
IFCD101 Ciberseguridad per a Vehicles 240 4
ENAC07 Tècnic/a de rehabilitació energètica en els sistemes passius 

dels edificis 150 4
IFCT124 Resposta a incidents de ciberseguretat 86 4
IFCT123 Implantació i gestió de la seguretat 91 4
IFCT125 Test d’intrusió 60 4
IFCT122 Desenvolupament segur d’aplicacions 104 4
IFCD103 Fonaments de desenvolupament d’aplicacions Low Code 

i No Code 300 4
ENAE11 Projectes de producció i aplicacions bioenergètiques 260 4
ENAE08 Sistemes fotovoltaics: nous dissenys, amidaments i materials 180 4
ENAL02 Operació i planificació de xarxes elèctriques intel·ligents 240 4
ENAE09 Connexió a la xarxa i integració d’energia eòlica 240 4
ENAC11 Hidrogen verd: producció, conservació i aplicacions 120 4
ENAC10 Gestió energètica en sistemes industrials, edificis 

i equipaments 240 4
SSCG10 Coordinació i gestió de Serveis d’Atenció Domiciliària 280 4
SSCG09 Atenció terapèutica ocupacional domiciliària i en centres 280 4
FMEM17 Materials Avançats per a Vehicles 200 4
IFCD100 Sistemes de Mobilitat Urbana 240 4
FMEM16 Digitalització de la fabricació en automoció 240 4
ELEM07 Robòtica i Automatització per a l’Automoció 200 4
ADGD95 Dinamització de projectes agroalimentaris 

i desenvolupament rural 155 4
ENAC09 Gestió de comunitats energètiques locals 300 4
SSCE30 Gestió de projectes de desenvolupament local i rural 180 4
SSCB02 Coordinació i suport a la direcció de recursos i serveis 

adreçats a la gent gran 150 4
SSCG08 Millora de l’acció social a través de la transformació digital 220 4

D’altra banda, es va publicar la convocatòria SOC-Talent, +Talent CAT, a través de 
la qual se subvencionen formacions en tres àrees que s’han considerat prioritàries i 
entre les quals hi trobem l’àmbit digital, englobant la indústria 4.0 amb totes les es-
pecialitats anteriors. Actualment està en procés de valoració de cara a poder fer els 
atorgaments durant les properes setmanes.

Per últim, destaquem que aquests programes, així com d’altres mesures en aquest 
sentit, es duen a terme de forma coordinada amb el Departament d’Educació i amb 
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Barcelona, 9 de març de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Moció 73/XIV, sobre la gestió dels 
residus
390-00073/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Control del compliment de la Moció 74/XIV, sobre el cànon de residus
390-00074/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Control del compliment de la Moció 75/XIV, sobre la planificació del 
curs escolar 2022-2023
390-00075/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Control del compliment de la Moció 76/XIV, sobre els Jocs Olímpics 
d’Hivern
390-00076/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Control del compliment de la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una 
represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial 
i del món laboral
390-00077/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Fascicle tercer
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Control del compliment de la Moció 78/XIV, sobre polítiques 
d’habitatge, garantiment de drets, desnonaments i persecució del 
moviment en defensa de l’habitatge
390-00078/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

Control del compliment de la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana 
en el sistema universitari i de recerca
390-00079/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.03.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior i de la 
Comissió de Salut amb el conseller d’Interior i el conseller de Salut 
sobre les mesures restrictives de drets, la idoneïtat d’aquestes 
mesures per a reduir els contagis de covid i els resultats que les 
avalen
354-00073/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Direcció General 
d’Administració de Seguretat davant els talls de circulació a 
l’avinguda Meridiana de Barcelona
354-00074/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 237.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior perquè informi sobre la presumpta desaparició 
de correus electrònics rellevants per a la investigació, custodiats pel 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00076/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els relleus en la cúpula policial dels Mossos 
d’Esquadra i la destitució de l’intendent que comandava la Divisió 
d’Investigació Criminal
354-00078/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els fets de l’avinguda Meridiana del 4 de 
gener de 2022
354-00081/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori 
sobre la possible desaparició de correus electrònics del servidor 
de la Generalitat amb relació a la investigació policial sobre el 
presumpte fraccionament de contractes per la Institució de les 
Lletres Catalanes
354-00086/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 237.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en la 
contractació del Cos de Bombers de la Generalitat
354-00087/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el conseller de Salut sobre les irregularitats en la contractació 
administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
354-00095/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

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

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00712/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00713/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
de la Universitat de València, doctora en dret per la Universitat 
de París X - Nanterre i la Universitat de València, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00714/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada, 
representant del Moviment d’Afectats per les Represes de Brasil, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00715/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, delegada 
d’incidència internacional a l’Institut d’Estudis dels Drets Humans del 
Caire, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00716/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, 
professor de dret internacional a l’Escola de Diplomàcia de Ginebra, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00717/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, advocada i 
professora universitària del Perú, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00718/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, 
expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00719/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, coordinador de 
la campanya «El Sàhara Occidental no és en venda», amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00720/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, 
director de justícia transnacional de la Corporació Agència Nacional 
Ètnica i del Col·lectiu d’Advocats Justícia i Dret, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00721/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Javier Pacheco Serradilla, 
secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00722/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Camil Ros i Duran, secretari 
general de la Unió General de Treballadors, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00723/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Perelló i Miró, secretari 
general de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00724/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete Martos, president 
de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00725/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Guillem Llorens i Gragera, 
president de l’Associació Economia Social Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00726/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
delegació a Catalunya del moviment Boicot, Desinversions i Sancions 
a Israel amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00727/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Espanyola de Muntatges Industrials amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00728/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aigües de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00729/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Repsol 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00730/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Endesa amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00731/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Inditex amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00732/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Mango 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00733/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 36628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00734/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori DESC i professor de dret constitucional 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00735/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de 
València i doctora en Dret per les universitats de Paris X-Nanterre 
i València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00736/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00737/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.



BOPC 265
21 de març de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 99 

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada 
palestina experta en dret internacional i drets humans per l’Irish 
Center for Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00738/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, 
advocat nord-americà expert en drets humans, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00739/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, política, 
advocada i professora universitària peruana, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00740/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, 
periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00741/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en 
filologia anglesa i mestratge en civilització i literatura anglesa per la 
Universitat de Tlemcen, Algèria, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00742/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, 
advocat colombià i director de Justicia Transicional de la corporació 
Agencia Nacional Étnica i del col·lectiu d’advocats Justicia y 
Derecho, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00743/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Perelló i Miró, secretari 
general de la Intersindical-CSC, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00744/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la 
Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00745/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la 
Coordinadora Obrera Sindical, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00746/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00747/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00748/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 37129).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00749/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00750/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment 
del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00751/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00752/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00753/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00754/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00755/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00756/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant 
del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil i La Vía Campesina, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00757/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada 
palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del 
Centre Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00758/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, advocada i 
professora universitària del Perú, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00759/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, 
professor de dret internacional a l’Escola de Diplomàcia de Ginebra, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00760/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, 
periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00761/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en 
filologia anglesa i postgraduat amb el Mestratge en Civilització i 
Literatura Angleses per la Universitat de Tlemcen (Algèria), amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00762/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, 
director de Justícia Transnacional de la Corporació Agència Nacional 
Ètnica i del Col·lectiu d’Advocats Justícia i Dret, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00763/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Economia Social Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00764/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 37130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en comissió de la directora d’Inversions 
i Empreses Estrangeres de l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00765/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en comissió del director general per a la 
Promoció i Defensa dels Drets Humans amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00766/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en comissió del director general de Cooperació 
al Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00767/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de FemCat 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00768/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ginesta, secretari 
general de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00769/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Maria Mora, directora 
d’Innovació de Foment del Treball, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00770/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00771/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Alba, secretari general de 
la Cecot, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00772/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Grífols 
Movaco amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00773/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SEAT amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00774/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dow 
Chemical Ibérica amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00775/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00776/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt 
Maresme amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00777/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00778/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00779/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Avalanding 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00780/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra 
de Comerç d’Alemanya a Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00781/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Cercle de 
Directius de Parla Alemanya amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00782/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Manel Szapiro, representant de 
la Comissió Europea a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00783/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Surya Deva, president del 
Grup de Treball de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i 
les Empreses Transnacionals, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00784/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del 
Departament de Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets 
Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00785/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Sandra Atler, directora d’Enact 
Human Rights and Business Practice Group, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00786/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma per Empreses Responsables amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00787/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau Solé, catedràtic de 
dret internacional públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00788/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, directora 
executiva de Business and Human Rights, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00789/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Vives Gabriel, investigador 
sènior de la Universitat de St. Gallen, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00790/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, expresident del 
Grup de Treball de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i 
les Empreses Transnacionals, amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00791/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Clare Bright, professora 
especialista en empresa i drets humans, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00792/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mar Aguilera Vaqués, 
professora de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00793/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Clara Navarro, directora general 
i cofundadora de Ship2B Foundation, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00794/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Tristany, director general 
de l’Associació d’Empreses Exportadores de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00795/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Marcet, expert en 
innovació i inversions d’impacte, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00796/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00797/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00798/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00799/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president 
de Lafede.cat, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00800/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, 
president de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00801/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora 
de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
352-00802/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant 
del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00803/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada 
palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del 
Centre Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00804/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, 
advocat nord-americà expert en drets humans, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00805/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, professora 
universitària del Perú implicada en l’organització no governamental 
Grufides, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
352-00806/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, 
periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00807/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, coordinador 
de la campanya «El Sàhara Occidental no es ven», amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00808/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, 
director de Justícia Transnacional de la Corporació Agència Nacional 
Ètnica i del Col·lectiu d’Advocats Justícia i Dret, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
352-00809/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Clotilde Henriot, assessora 
principal en dret i política de ClientEarth, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
352-00810/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Phil Bloomer, director executiu 
del Centre de Recursos sobre l’Empresa i els Drets Humans, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
352-00811/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 37253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 16.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos 
durant el 2021 i les mesures previstes per a afrontar aquest problema
356-00422/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria 
General d’Investigació Criminal davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a lluitar 
contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les mesures 
previstes per a afrontar aquest problema
356-00423/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 16.03.2022, 
DSPC-C 237.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Unió d’Associacions 
de Veïns del Poble Sec davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la situació del barri del Poble Sec, de Barcelona, arran de 
l’ocupació de finques i els narcopisos
356-00424/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general 
de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els relleus 
en la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra i la destitució de 
l’intendent que comandava la Divisió d’Investigació Criminal
356-00432/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les 
irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió 
de la Covid-19
356-00493/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre el document presentat al Govern espanyol 
sobre el sistema de finançament autonòmic
356-00511/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 235.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president 
d’Infraestructures.cat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre les inversions i el sobrecost del canal Segarra-
Garrigues
356-00516/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’Acord marc de 
serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans 
de comunicació
356-00517/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 16.03.2022, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre el projecte d’ampliació de l’aeroport
356-00540/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 15, tinguda 
el 16.03.2022, DSPC-C 233.

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

Compareixença de Josep Pera Colomé, exgerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
357-00086/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 234.
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Compareixença de Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a 
informar sobre els procediments d’adjudicació en la contractació 
de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona
357-00087/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 234.

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials 
per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci
357-00088/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 234.

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre els procediments d’adjudicació en la 
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona
357-00089/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.03.2022, DSPC-C 234.

Compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre les irregularitats 
en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
357-00351/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 16.03.2022, DSPC-C 235.
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Compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’Acord marc de serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de 
comunicació
357-00352/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença d’Oriol Torruella i Torres, director de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè presenti la Memòria d’activitat de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya corresponent al 2020
359-00009/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 15 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, tinguda 
el 16.03.2022, DSPC-C 233.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 27

CONVOCADA PER AL 22 DE MARÇ DE 2022

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

Ple del Parlament, el 22 de març de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 23 de març, a les 

9.10h).
2. Homenatge en memòria de l’exdiputat Esteban Casado Poveda. Tram. 401-

00013/13. Junta de Portaveus. Substanciació.
3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar so-

bre els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra i en la Comissaria General d’In-
vestigació Criminal. Tram. 350-00007/13. Ple del Parlament. Substanciació.

4. Decret llei 2/2022, del 15 de març, de modificació de l’article 4 de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes 
de participació ciutadana. Tram. 203-00020/13. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei.

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments emblemàtics. Tram. 
202-00028/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
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de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 
200, 21).

6. Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Con-
sell de Garanties Estatutàries. Tram. 202-00034/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i 
en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 264, 12).

7. Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges. Tram. 202-00035/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura 
única davant el Ple (text presentat: BOPC 264, 15).

8. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 202-00036/13. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta de tramitació direc-
tament i en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 264, 16).

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la purga 
dels mossos d’esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista. Tram. 
252-00015/13. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 212, 58).

10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els can-
vis en la cúpula policial del Cos de Mossos d’esquadra. Tram. 252-00016/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 
231, 77).

11. Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Con-
sultes Populars no Referendàries. Tram. 284-00010/13. Junta de Portaveus. Desig-
nació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades. 
Tram. 300-00136/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els eventuals contactes entre l’Administració 
de la Generalitat i l’entorn del president de la Federació Russa. Tram. 300-00139/13. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals Estat-Generalitat per a de donar compliment a la sentència del Tribu-
nal Suprem sobre la disposició addicional tercera de l’Estatut per al 2008 en matèria 
d’infraestructures. Tram. 300-00138/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques 
de Lleida. Tram. 300-00137/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l’activitat científica dels 
grups de recerca. Tram. 300-00141/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del sistema 
sanitari. Tram. 300-00142/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substan-
ciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 300-00135/13. Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació. Tram. 300-00140/13. 
Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola pública. Tram. 300-
00143/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació.
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21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials 
i de centres de dia. Tram. 302-00112/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incor-
porar les dones vulnerables al mercat de treball. Tram. 302-00113/13. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamit-
zació de les Terres de l’Ebre. Tram. 302-00114/13. Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista 
dels catalans. Tram. 302-00115/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels con-
flictes internacionals. Tram. 302-00120/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn de les centrals 
hidroelèctriques al sistema públic. Tram. 302-00116/13. Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual 
en català. Tram. 302-00117/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 
i votació.

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Dia Internacional de 
les Dones i el combat contra la pressió estètica. Tram. 302-00118/13. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Admi-
nistració de justícia. Tram. 302-00119/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 18 de març de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 39974

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya en 

la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la renuncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics del dia 15 de 
març de 2022, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 15 de març de 2022
Josep Riera i Font, diputat JxCAT
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4.55. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 38454 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2022

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Per la present, us comuniquem que el passat dia 8 de febrer de 2022 va tenir lloc 

l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) on 
es va nomenar la nova Junta Directiva. La nova composició és la següent:

President: rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy i Llorens (rector@
udl.cat)

Vicepresident: rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel 
Crespo i Artiaga (rector@upc.edu)

Secretari: rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuen-
te i Sancho (rector@uab.cat)

Per tant, agrairem prengueu nota que els representants de l’ACUP que formen 
part del Consell Assessor del Parlament sobre la Ciència i Tecnologia (CAPCIT) 
són els membres de l’actual junta directiva, que segons el règim establert en els seus 
estatuts es renova anualment.

Ben cordialment,

Barcelona, 18 de febrer de 2022
Josep M. Vilalta, secretari executiu Associació Catalana d’Universitats Públiques
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Credencial de la diputada Nogay Ndiaye i Mir

PRESENTACIÓ

Reg. 30623 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2022

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputada Autonómica
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designada dipu-
tada del Parlamento de Cataluña Doña Nogay Ndiaye i Mir por estar incluida en 
la lista de candidatos presentada por Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle 
per Guanyar a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021, 
en sustitución de don Pau Juvillà i Ballester, en aplicación del Acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 20 de enero de 2022, que da cumplimiento a los efectos jurí-
dicos-electorales de la Sentencia 2/2021, de 14 de diciembre, de la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, y declara la concurrencia de 
causa de inelegibilidad electoral sobrevenida en la condición de diputado y pérdida 
de efectos de su credencial.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 27 de enero de 2022.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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	352-00729/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Repsol amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00730/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Endesa amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00731/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Inditex amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00732/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Mango amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00733/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00734/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori DESC i professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00735/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València i doctora en Dret per les universitats de Paris X-Nanterre i València, amb relació a la Proposició de llei de
	352-00736/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, advocada, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00737/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina experta en dret internacional i drets humans per l’Irish Center for Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00738/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, advocat nord-americà expert en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00739/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, política, advocada i professora universitària peruana, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00740/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00741/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en filologia anglesa i mestratge en civilització i literatura anglesa per la Universitat de Tlemcen, Algèria, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets H
	352-00742/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, advocat colombià i director de Justicia Transicional de la corporació Agencia Nacional Étnica i del col·lectiu d’advocats Justicia y Derecho, amb relació a la Proposició de llei de creació del
	352-00743/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sergi Perelló i Miró, secretari general de la Intersindical-CSC, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00744/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00745/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la Secretaria General de la Coordinadora Obrera Sindical, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00746/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00747/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00748/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00749/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00750/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00751/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00752/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00753/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00754/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00755/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00756/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil i La Vía Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00757/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00758/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, advocada i professora universitària del Perú, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00759/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, professor de dret internacional a l’Escola de Diplomàcia de Ginebra, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00760/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00761/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, llicenciat en filologia anglesa i postgraduat amb el Mestratge en Civilització i Literatura Angleses per la Universitat de Tlemcen (Algèria), amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Catal
	352-00762/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, director de Justícia Transnacional de la Corporació Agència Nacional Ètnica i del Col·lectiu d’Advocats Justícia i Dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empr
	352-00763/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Economia Social Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00764/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de la directora d’Inversions i Empreses Estrangeres de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00765/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00766/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director general de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00767/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de FemCat amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00768/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Ginesta, secretari general de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00769/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Mora, directora d’Innovació de Foment del Treball, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00770/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00771/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Alba, secretari general de la Cecot, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00772/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Grífols Movaco amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00773/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SEAT amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00774/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dow Chemical Ibérica amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00775/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la Taula d’Entitats del Tercer Sector amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00776/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00777/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00778/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00779/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Avalanding amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00780/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra de Comerç d’Alemanya a Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00781/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Cercle de Directius de Parla Alemanya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00782/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manel Szapiro, representant de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00783/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Surya Deva, president del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses Transnacionals, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00784/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elin Wrzoncki, directora del Departament de Drets Humans i Empresa de l’Institut Danès de Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00785/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sandra Atler, directora d’Enact Human Rights and Business Practice Group, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00786/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per Empreses Responsables amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00787/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Pigrau Solé, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00788/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maria Prandi, directora executiva de Business and Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00789/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Vives Gabriel, investigador sènior de la Universitat de St. Gallen, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00790/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Dante Pesce, expresident del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre els Drets Humans i les Empreses Transnacionals, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00791/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Clare Bright, professora especialista en empresa i drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00792/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mar Aguilera Vaqués, professora de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00793/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Clara Navarro, directora general i cofundadora de Ship2B Foundation, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00794/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Tristany, director general de l’Associació d’Empreses Exportadores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00795/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Marcet, expert en innovació i inversions d’impacte, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00796/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00797/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00798/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00799/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Luca Gervasoni Vila, president de Lafede.cat, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00800/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marco Aparicio Wilhelmi, president de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00801/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00802/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tchenna Maso, representant del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00803/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maha Abdallah, advocada palestina especialitzada en dret internacional i drets humans del Centre Irlandès per als Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00804/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Alfred-Maurice de Zayas, advocat nord-americà expert en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00805/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mirtha Vásquez, professora universitària del Perú implicada en l’organització no governamental Grufides, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00806/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00807/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mahfud Kamin, coordinador de la campanya «El Sàhara Occidental no es ven», amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00808/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Adil José Meléndez Márquez, director de Justícia Transnacional de la Corporació Agència Nacional Ètnica i del Col·lectiu d’Advocats Justícia i Dret, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empr
	352-00809/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Clotilde Henriot, assessora principal en dret i política de ClientEarth, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00810/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Phil Bloomer, director executiu del Centre de Recursos sobre l’Empresa i els Drets Humans, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
	352-00811/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les mesures previstes per a afront
	356-00422/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les 
	356-00423/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri del Poble Sec, de Barcelona, arran de l’ocupació de finques i els narcopisos
	356-00424/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els relleus en la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra i la destitució de l’intendent que comandava la Divisió d’Investigac
	356-00432/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
	356-00493/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el document presentat al Govern espanyol sobre el sistema de finançament autonòmic
	356-00511/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president d’Infraestructures.cat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i el sobrecost del canal Segarra-Garrigues
	356-00516/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació
	356-00517/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’aeroport de Barcelona - el Prat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el projecte d’ampliació de l’aeroport
	356-00540/13
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Josep Pera Colomé, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
	357-00086/13
	Substanciació

	Compareixença de Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de 
	357-00087/13
	Substanciació

	Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibl
	357-00088/13
	Substanciació

	Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, exgerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis S
	357-00089/13
	Substanciació

	Compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19
	357-00351/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació
	357-00352/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació
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