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Moció 92/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a combatre la 
pressió estètica
302-00118/13
Aprovació 17

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00135/13
Substanciació 18

Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de 
Lleida
300-00137/13
Substanciació 18

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat per a 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
Substanciació 19

Interpel·lació al Govern sobre els eventuals contactes entre l’Administració de la Ge-
neralitat i l’entorn del president de la Federació Russa
300-00139/13
Substanciació 19

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació
300-00140/13
Substanciació 19

Interpel·lació al Govern sobre els ajuts de suport a l’activitat científica dels grups 
de recerca
300-00141/13
Substanciació 19

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del sistema sanitari
300-00142/13
Substanciació 19

Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola pública
300-00143/13
Substanciació 19

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

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

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la purga dels 
mossos d’esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista
252-00015/13
Rebuig 20

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els canvis en 
la cúpula policial del Cos de Mossos d’esquadra
252-00016/13
Rebuig 20

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació europeista dels ca-
talans
302-00115/13
Rebuig 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Administració 
de justícia
302-00119/13
Rebuig 20
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Dictamen de la Comissió de Recerca i Universitats 21
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 24

Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries
202-00034/13
Tramitació en lectura única davant el Ple 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Sín-
dic de Greuges
202-00035/13
Tramitació en lectura única davant el Ple 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
202-00036/13
Tramitació en lectura única davant el Ple 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació de l’Observatori dels Valors Democràtics
250-00436/13
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre el desplegament de l’Oficina de la Víctima de la Des-
aparició Forçada de Menors de Catalunya i altres previsions de la Llei 16/2020, de 
la desaparició forçada de menors a Catalunya
250-00437/13
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre el suport de la Generalitat al moviment memorialista
250-00454/13
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan de Vilatorrada
250-00459/13
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs forçats, d’un tram 
de l’actual carretera C-1311
250-00467/13
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front de la Posa
250-00468/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona
250-00472/13
Esmenes presentades 30
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Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers voluntaris de Seròs
250-00484/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara i Rocafort
250-00485/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la defensa i protecció de la gent gran i els col·lectius 
vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i administratives
250-00486/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals de suport edu-
catiu destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
250-00487/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre de Dia Miguel 
Hernández, de Santa Coloma de Gramenet
250-00488/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció del medi na-
tural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per al Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre
250-00490/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 12/1985, d’espais 
naturals
250-00491/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00492/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la seguretat de les estacions de trens i altres instal·la-
cions ferroviàries
250-00494/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la prevenció de la ceguesa evitable i les polítiques so-
ciosanitàries per a les persones amb baixa visió
250-00495/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la implantació de mascaretes transparents homologades 
entre els empleats públics que tenen tracte directe amb els ciutadans
250-00497/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos d’assetjament escolar
250-00498/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei de rodalia
250-00499/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política als edificis pú-
blics de titularitat autonòmica
250-00500/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre els centres de desenvolupament infantil i d’atenció 
precoç
250-00505/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàstia 
a l’Església
252-00017/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord per a facilitar la signatura electrònica en la presentació d’una iniciativa le-
gislativa popular
395-00043/13
Modificació de l’Annex d’especificacions tècniques sobre la recollida de signatures per a una 
iniciativa legislativa popular per via electrònica i la seva certificació 35

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra i en la Comissaria General d’In-
vestigació Criminal
350-00007/13
Substanciació 35

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre unes declaracions d’un regidor de Terrassa amb relació a una trobada entre 
el conseller d’Interior i la fotògrafa Mireia Comas per una sanció que li havien im-
posat els Mossos d’Esquadra
354-00102/13
Sol·licitud i tramitació 36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la manca de tramitació de les actes aixecades pel Cos de Mossos d’Esquadra 
entre el 2019 i el 2021 susceptibles d’incomplir algun precepte de la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
354-00104/13
Sol·licitud i tramitació 36
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les raons per les quals algunes actes aixecades pels Mossos d’Esquadra per 
infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, del 
2019 al 2021 no es van tramitar com a expedients sancionadors
354-00105/13
Sol·licitud i tramitació 36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els nous criteris d’interpretació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de 
la seguretat ciutadana, i les instruccions donades als funcionaris del Departament 
d’Interior
354-00106/13
Sol·licitud i tramitació 37

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

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, exconseller d’Interior, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les identificacions i les actes aixecades 
pels Mossos d’Esquadra per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció 
de la seguretat ciutadana que no es van tramitar com a expedients sancionadors
356-00571/13
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Miquel Sàmper i Rodríguez, exconseller d’Interior, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les identificacions i les actes aixe-
cades pels Mossos d’Esquadra per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció 
de la seguretat ciutadana que no es van tramitar com a expedients sancionadors
356-00572/13
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre si ha rebut alguna indicació del Govern perquè els 
Mossos d’Esquadra no aixequin actes o no tramitin els expedients sancionadors per 
identificacions o infraccions en compliment de la Llei orgànica 4/2015, de protecció 
de la seguretat ciutadana
356-00573/13
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la política de gestió dels expe-
dients sancionadors per identificacions o infraccions tipificades per la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
356-00574/13
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’equip impulsor del Fòrum Social 
de la Cura davant la Comissió de Drets Socials perquè en presenti les conclusions
356-00583/13
Sol·licitud 38

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la tra-
mitació d’expedients associats a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la segu-
retat ciutadana
355-00053/13
Sol·licitud 38

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució 23/2022 de la Secretaria General, d’adscripció, en comissió de serveis, 
d’un funcionari de carrera
Resolució 38
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 295/XIV del Parlament de Catalunya, de validació 
del Decret llei 2/2022, 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

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 23.03.2022, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2022, ha debatut el 
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 par-
ticipació ciutadana (tram. 203-00020/13), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret 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 partici-
pació ciutadana.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

1.10. Acords i resolucions

Resolució 269/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exigència al 
Govern espanyol de la devolució de l’impost sobre el valor afegit de 
la recerca a les universitats i els centres de recerca
250-00431/13

ADOPCIÓ

Comissió de Recerca i Universitats, sessió 10, 15.03.2022, DSPC-C 229

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’exigència al Govern es-
panyol del retorn de l’impost sobre el valor afegit de la recerca a les universitats i els 
centres de recerca catalans (tram. 250-00431/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya considera reprovable l’actuació de l’Agència Estatal 

de l’Administració Tributària, que abusa de la seva posició de poder per a augmen-
tar la recaptació a costa de menystenir els drets legalment reconeguts dels centres 
de recerca, i troba necessari que el Govern de l’Estat: 



BOPC 273
29 de març de 2022

1.15. Mocions 8

a) Compleixi el seu propi ordenament legal, i també el de la Unió Europea, i posi 
fi a les estratègies dilatòries de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària amb 
relació al retorn de l’impost sobre el valor afegit tant als centres de recerca com a les 
universitats que acompleixen activitats relacionades amb la recerca bàsica i aplicada 
i amb el desenvolupament experimental en ciències naturals i tècniques.

b) Efectuï la devolució completa de l’impost sobre el valor afegit, amb els interes-
sos corresponents, i estableixi mecanismes de reparació i compensació per a les uni-
versitats i els centres de recerca la tresoreria dels quals ha estat afectada per la mala 
praxi de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària des de l’exercici del 2014.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà

Resolució 296/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen sis membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries
284-00010/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 23.03.2022, DSPC-P 54

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 14 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referen-
dàries i d’altres formes de participació ciutadana, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa els membres següents de la Comissió de Con-

trol de les Consultes Populars no Referendàries: 
Agustí Bosch i Gardella
Jaume Martorell Cruz
Elia Marzal Yetano
Esther Pano Puey 
Alicia Ramos Jordán
Maria Sirvent Escrig 

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.15. Mocions

Moció 86/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les places 
residencials i de centres de dia
302-00112/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les places residencials i de centres de dia (tram. 302-00112/13), presen-
tada pel diputat Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
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(reg. 41399), pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 41755), pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 
41757) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar (reg. 41761).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar i publicar en el web del Departament de Drets Socials i en el termini 

de dos mesos la programació territorial dels serveis socials especialitzats necessaris 
per al període 2022-2026. La programació haurà d’indicar, entre altres aspectes, el 
nombre de places de centres residencials i de centres de dia previst per a persones 
grans i persones amb discapacitat i la demanda d’aquests serveis en cada territori.

b) Complir els acords, els convenis i els protocols signats en legislatures ante-
riors amb els ens locals per a la provisió de places públiques de centres de dia i de 
centres residencials, a comunicar als ajuntaments en el termini de dos mesos la ra-
tificació d’aquests convenis i a treballar per a posar en marxa d’una manera imme-
diata aquests serveis.

c) Garantir que els centres residencials de nova construcció finançats amb fons 
europeus que executi la Generalitat siguin públics i prioritàriament gestionats direc-
tament pel departament corresponent. Els centres residencials de nova construcció 
s’hauran d’adaptar a un nou model centrat en la persona, un model amb unitats més 
petites que defugi les macroresidències.

d) Publicar en el termini de dos mesos l’ordre de bases de la convocatòria de sub-
vencions dels fons Pròxima Generació a fi que els ajuntaments puguin presentar els 
projectes per a cadascuna de les línies previstes en la convocatòria.

e) Presentar en el termini de tres mesos un decret de renovació del mètode d’ins-
pecció dels centres residencials que enfoqui les inspeccions fonamentalment cap a 
la millora de la qualitat dels serveis. Entre altres aspectes, es requereix: 

1r. Modificar el sistema sancionador que estableix la Llei 12/2007, de l’11 d’oc-
tubre, de serveis socials, amb l’objectiu d’endurir les sancions per a les faltes molt 
greus i assegurar que s’apliquen.

2n. Modificar les actes i els criteris d’inspecció.
3r. Introduir un sistema de llistes de comprovació.
4t. Augmentar el nombre de professionals del cos d’inspectors de la Generalitat.
5è. Assegurar que les inspeccions es fan sense avisar el centre.
6è. Fer públics per als ciutadans els resultats de les inspeccions i informar-ne di-

rectament els consells de participació dels centres respectius.
7è. Incorporar l’anàlisi del pes del paper dels consells de participació dels centres 

amb un conjunt d’indicadors sobre llur funcionament.
f) Deixar sense efecte el punt 4.9.1 de l’annex 31 de la Resolució DSO/2883/2021, 

del 16 de setembre, que regula la dedicació dels professionals d’atenció directa i pro-
voca la reducció de les hores d’atenció i de les ràtios de professionals per usuaris, i 
a recuperar la Cartera de serveis socials aprovada per al període 2010-2011 que es-
tableix el Decret 142/2010, de l’11 d’octubre.

g) Recuperar la gestió per part del sistema públic de salut de l’assistència mèdica 
als centres residencials.

h) Elaborar en el termini de quatre mesos un estudi sobre la situació infraestruc-
tural de tots els centres residencials i, posteriorment, un pla d’inversió que n’actua-
litzi i millori les condicions i la qualitat.
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i) Habilitar un canal de comunicació directa entre els familiars i usuaris i l’Ad-
ministració per a informar de les possibles vulneracions de drets als centres resi-
dencials.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Moció 87/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a 
incorporar les dones vulnerables al mercat de treball
302-00113/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball 
(tram. 302-00113/13), presentada per la diputada Gemma Lienas Massot, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 41727) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 41759).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar el servei de formació 

prelaboral adscrit al Departament d’Empresa i Treball i fer que consti d’una oficina 
d’avaluació, acompanyament i inserció amb les funcions següents: 

a) Elaborar un protocol per a detectar les dones que poden ésser usuàries del 
servei i derivar-les a les entitats i els serveis externs que fan la formació prelaboral, 
fent-hi possible l’accés de les dones en situació administrativa irregular i prioritzant 
les que es troben amb més risc d’exclusió del mercat laboral.

b) Elaborar eines d’avaluació adaptades a la idiosincràsia de les beneficiàries, que 
permetin de diagnosticar els coneixements, les habilitats i les competències de cada 
dona per a adaptar-ne individualment l’itinerari prelaboral, sense que aquesta ava-
luació condicioni el tipus de formació a què poden accedir les beneficiàries.

c) Elaborar programes de continguts, habilitats i competències bàsiques per a la 
formació amb l’objectiu de marcar les pautes mínimes per a les entitats sense ànim 
de lucre del territori que compleixin els requisits necessaris.

d) Definir els requisits que es demanaran a les entitats que vulguin accedir a les 
subvencions per a fer formació, tant pel que fa als estàndards de servei com als es-
tàndards de formació dels professionals. Entre aquests requisits, cal exigir que les 
entitats, a més d’impartir la formació, es comprometin a fer el seguiment i l’acom-
panyament de cada alumna.

e) Elaborar un mapa de les entitats, els serveis públics i altres tipus d’iniciatives 
que duen a terme formació prelaboral a Catalunya, amb l’objectiu de garantir la 
igualtat d’oportunitats i d’accés reals a formacions prelaborals al conjunt del terri-
tori. Aquest mapa ha de posar en valor el coneixement i la trajectòria de les entitats 
feministes i ha de prioritzar les cooperatives i les entitats que apliquin clàusules so-
cials i incloguin la perspectiva de gènere transversal en llurs activitats.

f) Elaborar un informe per a estudiar les oportunitats laborals sectorials, tenint 
en compte, sobretot, els sectors més beneficiats pels fons europeus Pròxima Gene-
ració –la digitalització d’empreses, comerços i magatzems i els sectors relacionats 
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amb la transformació necessària per raó del canvi climàtic–, i també oficines i co-
merços, el sector tèxtil i els serveis de cura de persones. Aquest informe també ha de 
permetre de preveure els cursos de formació especialitzada que són més necessaris.

h) Consolidar els certificats professionals del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i adequar-los a les demandes del mercat actual i als cursos de formació pre-
laboral.

i) Cercar empreses amb qui poder signar convenis d’inserció de dones que facin 
els cursos de formació prelaboral, perquè hi facin les pràctiques i, posteriorment, 
hi puguin ésser contractades. Aquestes empreses han de complir també els requi-
sits de sostenibilitat i respecte social i han de disposar d’un distintiu atorgat per la 
Generalitat.

j) Facilitar totes les gestions administratives tant a l’alumnat com a les organit-
zacions no governamentals i les empreses col·laboradores.

k) Agilitar les subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que s’han d’ocu-
par de la formació i avançar cap a la plurianualitat i la consolidació dels projectes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a disposar d’una xarxa d’entitats i 
serveis públics per a encarregar-los, de manera externalitzada, la formació prelabo-
ral i l’acompanyament, que tingui en compte tant la formació bàsica com la forma-
ció especialitzada.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar una bona coordinació 
entre els serveis de tota la xarxa d’entitats i serveis públics per a garantir l’accés al 
protocol de detecció del servei de formació prelaboral, amb l’objectiu que les dones 
en situació de vulnerabilitat puguin accedir als serveis de formació i d’ocupació de 
la Generalitat amb tot l’acompanyament possible.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar els ajuts ACOL i els de 
la Xarxa Òmnia, i també establir un sistema de subvencions que permeti que les en-
titats encarregades de la formació prelaboral tinguin garantia de rebre la subvenció 
en les dates previstes i per un temps determinat sempre que compleixin els requisits 
i els resultats de l’avaluació de l’oficina del servei.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a orientar, pel canal de derivació 
establert del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les dones inscrites per a és-
ser beneficiàries d’una renda garantida de ciutadania, sempre que compleixin els 
requisits de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i 
segueixin un pla d’inserció laboral, cosa que els ha de permetre de cobrar tant el 
complement que estableix la Llei com l’import que especifica segons la composició 
del nucli familiar.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 88/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls i la 
dinamització de les Terres de l’Ebre
302-00114/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 302-00114/13), 
presentada pel diputat Jordi Jordán Farnós, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41549), pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 41570), pel Grup Parlamen-
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tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 41760) i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 41767).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que les Terres de l’Ebre pateixen una si-

tuació demogràfica, econòmica i social que, sumada als dèficits en infraestructures 
i serveis d’aquest territori, fa que sigui urgent que totes les administracions públi-
ques hi actuïn coordinadament, abocant-hi tots els recursos necessaris i dissenyant 
una estratègia de desenvolupament territorial a curt, mitjà i llarg termini i garantint, 
com a mínim, un nivell d’inversió que arribi a la mitjana d’inversió de Catalunya, i 
que representi una aposta real per al reequilibri d’un territori molt perjudicat.

Així mateix, constata que com a conseqüència de la sentència del Tribunal Cons-
titucional del juliol del 2010 no s’ha pogut desplegar la demarcació veguerial de les 
Terres de l’Ebre, fet que ha limitat dràsticament la seva voluntat d’avançar en la go-
vernança del territori.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el Pla estratègic de les Terres de 
l’Ebre, redactat per la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració dels agents 
socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, ha d’ésser una de les eines per a marcar 
el full de ruta necessari per al desenvolupament econòmic d’aquest territori els prò-
xims anys. El Pla s’ha d’actualitzar i revisar per a incorporar-hi la situació socioeco-
nòmica actual provocada per la pandèmia.

3. El Parlament de Catalunya constata que molts dels municipis petits de l’inte-
rior de les comarques de l’Ebre pateixen despoblament i envelliment de la població 
des de fa dècades, i tenen grans dificultats per a retenir la gent jove.

També constata que durant els darrers mesos s’han impulsat diverses inversions 
industrials a les Terres de l’Ebre, que, d’una banda, evidencien les prioritats del Go-
vern i la competitivitat de les empreses ja implantades, però, de l’altra, no han rever-
tit els processos de desindustrialització que van patir municipis com Flix, la Sénia 
o Roquetes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la construcció d’un hospital a Tortosa, en un nou emplaçament que 

s’ajusti a les exigències actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i les persones, que 
doni resposta a les necessitats de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre i que posi 
fi als greus problemes d’espais i d’accessibilitat derivats de l’emplaçament actual de 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i que sigui gestionat per l’Institut Català de 
la Salut.

b) Presentar al més aviat possible, per mitjà del Departament de Salut, el pro-
jecte del nou centre sanitari de les Terres de l’Ebre a Tortosa, una infraestructura 
inajornable i estratègica per al desenvolupament econòmic i social que ha de donar 
resposta a una necessitat urgent per al territori i, sobretot, per a la seva gent.

c) Continuar impulsant, per mitjà del Departament de Salut, el creixement de Sa-
lut Terres de l’Ebre com a empresa de capital totalment públic, amb una estratègia 
per al millorament del sistema de salut pública de les Terres de l’Ebre que garanteixi 
transparència total en la gestió, i continuar el millorament dels hospitals comarcals 
de Móra d’Ebre i d’Amposta.

d) Impulsar la impartició de nous estudis universitaris públics a les Terres de 
l’Ebre atesa la poca oferta actual existent, entre els quals, els de medicina, amb 
l’acreditació de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta com a unitat docent.

e) Impulsar la impartició de nous cicles de formació professional públics a les 
Terres de l’Ebre, repartits per les quatre comarques, per a millorar l’oferta educativa 
i diversificar l’economia d’aquest territori.
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f) Impulsar de manera urgent, amb tots els tràmits necessaris, l’ampliació de la 
superfície del polígon industrial Catalunya Sud, de Tortosa i l’Aldea, i millorar-ne 
l’accessibilitat i la connexió al corredor del Mediterrani amb un ramal ferroviari per 
a facilitar la implantació de noves empreses, sempre amb el consens dels ajunta-
ments dels termes municipals afectats.

g) Impulsar de manera urgent, amb tots els tràmits necessaris, l’ampliació de la 
superfície del polígon industrial La Plana II, de Gandesa, i millorar-ne l’accessibili-
tat per a facilitar la implantació de noves empreses.

h) Adoptar mesures per a fer competitiu el polígon industrial del Molló i adequar 
el sòl industrial existent a Flix. Promoure i donar suport a la recuperació i la diver-
sificació del teixit industrial de la Sénia.

i) Impulsar la mobilitat a les Terres de l’Ebre, especialment el millorament de 
la connexió ferroviària, en tot allò que sigui competència de la Generalitat. Amb 
aquest objectiu, el Parlament insta el Govern a: 

1r. Convertir l’estació de tren de l’Aldea en una estació intermodal que enllaci 
tots els serveis ferroviaris que hi arriben amb autobusos que connectin amb la resta 
de municipis de les Terres de l’Ebre.

2n. Redactar el projecte de desdoblament de l’eix de l’Ebre (C-12).
3r. Instar les autoritats competents a resoldre les mancances estructurals de les 

línies de tren R-15 i R-16, i reclamar que els combois siguin els que corresponen a 
recorreguts de mitjana distància i no a un servei metropolità.

4t. Apostar per l’establiment d’un intercanviador de bus a l’Aldea que millori el 
punt actual d’intercanvi de busos al municipi, i incrementar els serveis de bus que 
connecten l’estació de tren de l’Aldea amb l’estació d’autobusos de Tortosa i altres 
municipis de les Terres de l’Ebre.

j) Estudiar i promoure l’ampliació del Parc Natural dels Ports, d’acord amb la 
junta rectora del parc i amb el màxim consens amb les entitats i les administracions 
públiques implicades.

k) Redactar, al llarg del 2022, el projecte executiu de la sisena fase del reg de su-
port de la zona oriental de la Terra Alta.

l) Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que 
aprovi de manera immediata el pla per a la protecció del litoral del delta de l’Ebre, 
posat a exposició pública el 3 de febrer de 2021, i que en redacti els projectes exe-
cutius de manera immediata i consensuadament amb la Generalitat i els municipis 
afectats.

m) Demanar al Govern de l’Estat que, en el marc dels fons de recuperació Prò-
xima Generació i del Pla de recuperació, transformació i resiliència, prioritzi per al 
2022 l’execució dels projectes de protecció del litoral del delta de l’Ebre ja redactats 
pel Ministeri, i iniciar els estudis i els projectes executius per a la restauració del 
trànsit de sediments dels embassaments de Riba-roja i Flix.

n) Iniciar de manera urgent el pla específic de protecció i gestió dels espais natu-
rals del delta de l’Ebre, en compliment de les directives europees d’hàbitats naturals 
i aus silvestres.

o) Executar les partides pressupostàries relatives al delta de l’Ebre.
p) Impulsar, per mitjà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural, i acompanyant les administracions locals i les entitats que treballen amb el 
mateix objectiu, la defensa del riu i del delta de l’Ebre, especialment en el tràmit de 
revisió del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre (2021-2027) i en 
la tramitació del Pla per a la protecció del litoral del delta de l’Ebre.

q) Facilitar l’enfortiment institucional de les Terres de l’Ebre a partir de la co-
operació entre els quatre consells comarcals i la diputació de Tarragona, amb l’ob-
jectiu de consolidar una governança territorial millor i més eficaç, guanyar capacitat 
transformadora del territori i aprofitar economies d’escala i sinergies institucionals, 
millorant l’eficiència administrativa i evitant duplicitats, amb l’objectiu de contribuir 
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que el conjunt del territori trobi noves oportunitats per al desenvolupament social i 
econòmic.

r) Impulsar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre com a projecte estra-
tègic per a impulsar un model de desenvolupament ambiciós i sostenible dels sectors 
alimentari i turístic, que sigui respectuós amb els valors ambientals, patrimonials i 
culturals d’aquest territori.

s) Aprovar el reglament del Fons de Transició Nuclear durant el 2022 per a poder 
implementar aquest fons durant el 2023, amb l’objectiu de començar una transició 
justa dels territoris nuclears, amb el consens de les administracions locals.

t) Agilitar els treballs de recuperació i dignificació dels espais de la batalla de 
l’Ebre, especialment els de rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, i la reti-
rada del monument franquista de Tortosa, amb la dotació de les partides pressupos-
tàries necessàries.

u) Impulsar, en el marc de l’Agenda rural de Catalunya, mesures que fomentin la 
fixació de la població al territori, com els regadius, que no signifiquen noves conces-
sions d’aigua ni sobreexplotació hídrica, i altres mesures de diversificació econòmi-
ca; continuar amb el desplegament de la xarxa de fibra òptica en coordinació amb la 
Diputació de Tarragona per a assegurar la connectivitat de tot el territori; impulsar 
polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge als joves en zones rurals; i continuar els 
projectes d’«envelliment quilòmetre zero» per a garantir un envelliment digne de la 
gent gran de les zones rurals.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 89/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les resolucions dels 
conflictes internacionals
302-00120/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals (tram. 302-00120/13), 
presentada pel diputat Josep Rius i Alcaraz, del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 
41752) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 41758).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya condemna la invasió d’Ucraïna per la Federació 

Russa i l’ús de la violència armada contra la població civil i exigeix que acabin les 
hostilitats immediatament i que retirin les tropes russes del territori ucraïnès.

2. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat i la dels ciutadans de Ca-
talunya amb el poble ucraïnès i les seves institucions escollides democràticament.

3. El Parlament de Catalunya reconeix la sobirania d’Ucraïna com a estat inde-
pendent i el seu dret a existir com a nació, lliure d’ingerències estrangeres.

4. El Parlament de Catalunya referma el seu compromís amb els valors funda-
cionals del projecte europeu, que són els que vol el poble d’Ucraïna i, com a valors 
democràtics i de compromís pels drets civils i polítics, aposta per la via diplomàtica 
i el garantiment dels drets humans com a mètode per a resoldre conflictes.
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5. El Parlament de Catalunya dona suport que Ucraïna adquireixi l’estatus de 
país candidat a esdevenir membre de la Unió Europea i reclama a les institucions 
europees fermesa en el garantiment de la democràcia, la llibertat d’expressió i els 
drets civils i polítics.

6. El Parlament de Catalunya reclama a les institucions europees que estengui les 
proteccions de la directiva europea de protecció temporal reconegudes per als refu-
giats d’Ucraïna als refugiats procedents d’altres conflictes bèl·lics d’arreu del món.

7. El Parlament de Catalunya constata el lideratge del Govern, principalment per 
mitjà del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i del Departament d’Igualtat 
i Feminismes, en els àmbits polític, diplomàtic i humanitari davant la gestió d’aques-
ta crisi.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 90/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el retorn de les 
centrals hidroelèctriques al sistema públic
302-00116/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic (tram. 302-
00116/13), presentada pel diputat Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 41563) i pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
(reg. 41571).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar, d’una manera sistemàtica i planificada i en el termini d’un any, les 

concessions de les centrals hidroelèctriques de les conques internes.
b) Establir, d’una manera immediata i per mitjà de l’Agència Catalana de l’Ai-

gua, la caducitat de les concessions que hagin caducat o s’hagin renovat irregular-
ment, per a incorporar-les a l’empresa energètica pública o, mentre aquesta no esti-
gui en funcionament, perquè l’Agència Catalana de l’Aigua les gestioni.

c) Posar els serveis jurídics de la Generalitat a disposició dels municipis de la 
conca hidrogràfica de l’Ebre, abans del mes d’abril del 2022, per a ajudar-los en el 
procés de retorn al sistema públic de les centrals hidroelèctriques que actualment 
depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

d) Dur a terme, abans de la fi de l’any 2022 i coordinadament amb el Consell Ge-
neral d’Aran, accions jurídiques concretes, perquè la conca de la Garona sigui una 
conca hidrogràfica pròpia i passi a mans del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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Moció 91/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la producció 
audiovisual en català
302-00117/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la producció audiovisual en català (tram. 302-00117/13), presentada per 
la diputada Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41548), pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 41572), pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem (reg. 41753) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 41762).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el suport i el reconeixement del sec-

tor audiovisual català com a eina de foment i internacionalització de la llengua i la 
cultura catalanes, i manifesta la necessitat que l’Estat espanyol afavoreixi la diversi-
tat cultural i lingüística. Per aquest motiu, considera imprescindible que el gruix del 
fons del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) 
«Nova economia de la llengua» es destini a la promoció del català, el gallec, l’èuscar 
i l’occità aranès, atès que és on hi ha un major potencial per a mobilitzar i crear nous 
sectors econòmics i cadenes de valor.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents amb el 
Govern de l’Estat perquè s’integrin al consell consultiu del PERTE «Nova economia 
de la llengua» persones i entitats vinculades a la promoció de les llengües coofi cials, 
en general, i a les llengües catalanes, en particular, en l’àmbit de la cultura, la tec-
nologia i el món audiovisual.

3. El Parlament de Catalunya celebra la renovació del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que ha de continuar essent motor 
tractor de la producció i creació audiovisual en llengua catalana.

4. El Parlament de Catalunya aposta per una renovació i transformació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals en una corporació catalana de continguts 
en llengua catalana, adaptada a les lògiques comunicatives del segle xxi.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprofitar els fons europeus per a impulsar un centre audiovisual per a poten-

ciar la recerca i la innovació en la producció audiovisual, i també retenir el talent i 
atraure’n de nou, per a fer de Catalunya un país referent i capdavanter en la creació 
i la producció audiovisual catalana i en català per al mercat nacional i internacional.

b) Fomentar la indústria audiovisual, enfortir-la, dotar-la de bones eines i espais, 
i fomentar la creació de tot tipus de continguts audiovisuals produïts, doblats i sub-
titulats en català i occità, per tal que el màxim d’oferta possible arribi al públic per 
tots els canals d’exhibició existents.

c) Destinar part de l’increment del pressupost del Departament de Cultura a una 
línia d’ajuts al sector, que serveixin d’acompanyament i incentiu a les productores 
audiovisuals catalanes per a generar continguts en català i en occità aranès. Aques-
tes noves línies de subvenció que impulsi el Departament de Cultura han de seguir 
procediments de transparència, d’acord amb una normativa que garanteixi l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats, i incorporar la perspectiva feminista i de diversitat de 
gènere i representar tot el territori català amb l’objectiu de fer de Catalunya un país 
atractiu per a acollir empreses, generar innovació tecnològica i formació avançada 
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en el sector audiovisual, i també per a promoure i incentivar la implantació de pro-
ductors de nova creació.

d) Elaborar i presentar-li anualment, davant la Comissió de Cultura, amb la par-
ticipació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, un informe detallat dels 
ajuts atorgats al sector audiovisual català per a generar continguts en català.

e) Assegurar una presència significativa dels productes audiovisuals produïts, 
doblats i subtitulats en català i occità en totes les finestres d’exhibició possibles, i 
garantir la presència de la llengua catalana, especialment la llengua oral, en totes les 
variants dialectals de l’àmbit lingüístic.

f) Presentar-li, abans que finalitzi l’any 2022, la Llei de comunicació audiovisual 
de Catalunya, per tal d’adaptar el règim de la comunicació audiovisual de Catalunya 
al que disposa la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 92/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a 
combatre la pressió estètica
302-00118/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 27, 24.03.2022, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estè-
tica (tram. 302-00118/13), presentada per la diputada Jenn Díaz Ruiz i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 41573), pel 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 41754) i pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 41766).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la lluita per a erra-

dicar la pressió estètica com una forma més d’expressió de les violències masclistes 
que pateixen les dones, les adolescents i les nenes en el sistema patriarcal i capita-
lista actual.

2. El Parlament de Catalunya constata que cal elaborar, abans de la fi de l’any 
2022, el pla d’acció anunciat pel Govern per a combatre la pressió estètica, que és 
un constructe social de bellesa que s’imposa a les dones, les adolescents i les nenes. 
Aquest pla ha d’especificar el calendari de les accions i ha d’assegurar que es des-
tinen els recursos necessaris per a garantir-ne la implementació i l’eficàcia.

3. El Parlament de Catalunya assenyala les conseqüències extremes de la pressió 
estètica sobre la salut física i mental, especialment de les dones, que es manifesta en 
diverses malalties mentals, inclosos els trastorns de la conducta alimentària. Així 
mateix, fa una crida a tots els sectors implicats en el món de la imatge a complir llur 
responsabilitat social, i també insta les administracions a fer complir la legislació en 
matèria de no-discriminació i de publicitat responsable i no sexista.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en el pla d’acció per a 
combatre la pressió estètica les mesures següents: 

a) Promoure acords amb: 
1r. Empreses de la indústria de la moda i la publicitat, per a eliminar la pressió 

estètica i els cànons de bellesa imposats, a fi d’erradicar els estereotips i rols de gè-
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nere que perpetuen, i també de fer visible la diversitat de cossos de dones i nenes, i 
evitar-ne la hipersexualització, especialment en menors.

2n. Empreses que proporcionen hostes per a esdeveniments en qualsevol àmbit, 
per a evitar la cosificació de les dones per mitjà del vestuari o l’equipament esportiu.

3r. Federacions esportives, perquè revisin i modifiquin l’equipament esportiu fe-
mení, a fi d’assegurar que el cos de les dones no es cosifica ni es sexualitza.

b) Impulsar mesures de promoció i de prevenció amb un enfocament intersecci-
onal i intersectorial i d’abordatge integral en l’àmbit de la salut mental, inclosos els 
trastorns de conducta alimentària que es deriven de la pressió estètica.

c) Col·laborar amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i amb el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a dissenyar accions d’educació mediàtica 
que tractin la pressió estètica, i vetllar per eliminar la hipersexualització de les ne-
nes en la publicitat.

d) Dissenyar actuacions, incloent-hi l’àmbit educatiu, per a sensibilitzar i consci-
enciar la població, sobretot infants i joves, sobre la discriminació per raó d’aparença 
física i la pressió estètica –especialment la que s’exerceix per mitjà dels mitjans de 
comunicació, la publicitat i les xarxes socials– i sobre els efectes d’aquesta discrimi-
nació en el benestar emocional i físic de les persones i per a promoure, d’una banda, 
models o referents diversos que incloguin totes les dones, en especial, dones racia-
litzades, amb diversitat funcional i amb cossos no normatius, i, de l’altra, la relació 
saludable amb el propi cos i el respecte a la diversitat de cossos.

e) Donar a conèixer, per mitjà dels canals pertinents, el formulari en línia del 
Departament d’Igualtat i Feminismes per a denunciar qualsevol botiga, mitjà o ens 
que discrimini per raó d’aparença física, com estableix la Llei 19/2020, del 30 de 
desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, i iniciar una investigació d’ofici en 
els casos en què hi hagi indicis de discriminació per raó d’aparença física.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les 
comarques de Lleida
300-00137/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.
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Interpel·lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per a 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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 24.03.2022, DSPC-P 55.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la transformació del 
sistema sanitari
300-00142/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 22.03.2022, DSPC-P 53.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 24.03.2022, DSPC-P 55.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la purga dels mossos d’esquadra que investigaven els casos de 
corrupció separatista
252-00015/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 23.03.2022, DSPC-P 54.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els canvis en la cúpula policial del Cos de Mossos d’esquadra
252-00016/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 23.03.2022, DSPC-P 54.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vocació 
europeista dels catalans
302-00115/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 24.03.2022, DSPC-P 55.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 24.03.2022, DSPC-P 55.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 41054).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.03.2022 a l’1.04.2022).
Finiment del termini: 04.04.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
202-00035/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE RECERCA I UNIVERSITATS

A la presidenta del Parlament
La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 

2022, ha estudiat el text de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12), l’informe de la ponència i les es-
menes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya

Exposició de motius
L’ensenyament universitari té la consideració de servei per al bé públic i, com 

a tal, esdevé una responsabilitat de l’Administració. Aquest servei no el presta di-
rectament, sinó que ho fa, com pertoca a les necessitats de l’àmbit, per mitjà de les 
universitats, que són institucions públiques autònomes i, per tant, han de tenir as-
segurada llur autonomia financera mitjançant la combinació d’un sistema de finan-
çament adequat i d’uns ingressos per a la prestació del servei. Només a Europa, la 
relació entre ambdós components és molt diversa, i ho és molt més a escala global. 
A l’Europa occidental, que és l’entorn socioeconòmic més proper a Catalunya, els 
extrems se situen en la gratuïtat aplicada en alguns països nòrdics i en una taxa pro-
pera al cost real dels estudis a Anglaterra. El Regne Unit és un cas de coexistència 
dels dos extrems dins un sistema comú, ja que, mentre que Anglaterra té el preu 
públic més elevat de l’Europa occidental, Escòcia ha optat per la plena gratuïtat de 
l’ensenyament universitari. Des d’aquesta perspectiva, l’adopció d’un preu respon 
essencialment a la disponibilitat de recursos públics i al model social. En tot cas, el 
model de preus universitaris majoritari en aquests països de l’Europa occidental és 
el d’adopció d’un preu o una taxa únics de matrícula universitària.

El paper central que té l’educació universitària en l’estratègia de desenvolupa-
ment de tots els països avançats fa que, per justícia social i també per eficiència so-
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cial, sigui imprescindible de garantir els nivells més elevats d’equitat en l’accés a la 
universitat. Aquest garantiment consta de diversos components, que sempre han de 
tenir present la identificació d’una situació econòmica desfavorida amb relació a la 
mitjana del país.

Un dels principals obstacles per a assolir la dita equitat són les dificultats socio-
econòmiques que es donen en les etapes prèvies als estudis universitaris. Per això, 
tota iniciativa que promogui mesures per a combatre aquest tipus de situacions, com 
ara la fixació de preus públics basats en tarifació social, ha de tenir en compte els 
recursos que s’han de destinar per a assegurar l’equitat en l’accés.

El sistema estatal de beques de règim general garanteix el dret a la matrícula 
gratuïta per als ciutadans amb ingressos per sota dels llindars establerts, comuns a 
tot l’Estat. Aquest sistema és positiu, però molt limitat, tant en extensió, ja que els 
llindars de pobresa en la societat catalana són superiors a la mitjana espanyola, de 
manera que ciutadans de Catalunya que tenen dificultats econòmiques poden no es-
tar coberts pel dret a la beca de règim general perquè es troben en nivells de renda 
superiors als llindars, com també en intensitat, pel fet que no cobreix adequadament 
el cost d’oportunitat, amb unes beques salari insuficients quan els ciutadans han 
d’optar per deixar un treball que necessiten per a poder cursar estudis universitaris.

Mentre es mantingui la referència espanyola en la fixació dels llindars per a l’ac-
cés a la beca de règim general i a la beca salari, caldrà mantenir reduccions de preus 
i ajuts específics per al segment de població amb ingressos per sobre dels llindars de 
règim general, però que són baixos en el context català.

Aquesta llei modifica diversos articles de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, per tal de recollir més clarament el dret a l’ensenyament uni-
versitari i a la igualtat d’oportunitats, i encomana al Govern d’articular mesures que 
facin més assequibles els preus de residència, menjador i transport. A més, indica 
que els preus dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un model de tarifa-
ció social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que siguin superiors als 
llindars de les beques de règim general, i estableix que els preus dels serveis acadè-
mics universitaris s’han de reduir, de manera progressiva, durant els tres exercicis 
econòmics següents a l’aprovació de la Llei.

Article 1. Modificació de l’article 4 de la Llei 1/2003
S’afegeix una lletra, la j, a l’article 4 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer-

sitats de Catalunya, amb el text següent: 
«j) La contribució a la reducció de les desigualtats socials i culturals i a la con-

secució de la igualtat entre els homes i les dones, facilitant a totes les persones amb 
voluntat i capacitat l’accés a la formació universitària reglada i a la formació profes-
sional permanent.»

Article 2. Addició d’un article a la Llei 1/2003
S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, amb el text següent: 
«Article 4 bis. Dret a l’ensenyament universitari i a la igualtat d’oportunitats
»1. Les persones que compleixin els requisits legalment establerts tenen dret a 

estudiar a la universitat, de conformitat amb els criteris que estableixin les universi-
tats en el marc de llurs competències. L’accés als diversos ensenyaments i titulacions 
que imparteixi la universitat s’establirà en funció de la programació general de l’en-
senyament superior, la demanda social de formació i la pròpia capacitat quant a les 
instal·lacions i el professorat.

»2. El Govern, per a garantir que ningú no resta exclòs de l’accés al sistema uni-
versitari català per raons econòmiques, absència de llibertat, problemes de salut o 
discapacitat o qualsevol altra circumstància, ha de dur a terme el desplegament nor-
matiu corresponent i impulsar polítiques d’igualtat per mitjà de l’oferta de beques, 
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ajuts i crèdits als estudiants i del desenvolupament d’una política destinada a salvar 
les barreres socials, econòmiques i geogràfiques.»

Article 3. Modificació de l’article 41 de la Llei 1/2003
S’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 41 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya, amb el text següent: 
«1 bis. El Govern ha d’articular mesures que facin més assequibles les despeses 

de residència, menjador i transport.» 

Article 4. Modificació de l’article 117 de la Llei 1/2003
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-

versitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«3. Correspon al Govern d’aprovar els preus públics dels ensenyaments condu-

ents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment esta-
blerts, en el marc de les competències de la Generalitat.» 

2. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 117 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, amb el text següent: 

«3 bis. Els preus públics dels serveis acadèmics universitaris han de seguir un 
model de tarifació social, amb reduccions en els trams de renda més baixos que si-
guin superiors als llindars de les beques de règim general.»

Disposició transitòria. Reducció dels preus dels serveis acadèmics 
universitaris

Els preus públics dels serveis acadèmics universitaris s’han de reduir, de mane-
ra progressiva, durant els tres exercicis econòmics següents a l’aprovació d’aquesta 
llei, fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual o inferior al preu més 
baix dels fixats pel Decret 300/2021, del 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya per al curs 2021-2022, i un únic preu en els estudis de màster igual o 
inferior al 70% del preu fixat pel mateix decret. Les reduccions anuals que es fa-
cin han d’anar acompanyades dels recursos suficients per a assumir aquesta mesura 
sense perjudicar l’estabilitat pressupostària ni la prestació del servei per part de les 
universitats.

Disposicions finals

Primera. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els pressu-

postos de la Generalitat té efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Segona. Desplegament normatiu 
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desplegar i exe-

cutar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de l’article 2 

Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya

«Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya, com segueix: 

Article 117. El finançament universitari
3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenya-

ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legal-
ment establerts.

Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció 
dels títols universitaris oficials fixats pel Decret del departament competent per raó de 
la matèria, se situaran dins de la meitat inferior de la forquilla de preus per sota dels 
límits màxims que estableixi, d’acord amb l’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, la Conferència General de Política Universitària per 
cobrir els costos de la prestació del servei de l’ensenyament universitari.»

Nota: Aquesta esmena ja incorpora la correcció d’errades presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar el dia 23.03.2022 (reg. 42715)

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per Guanyar (3)
D’addició d’un article 3

«Article 3. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca
talunya

Es modifica l’article 90, epígraf i), de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universi
tats de Catalunya, com segueix: 

Article 90. Funcions respecte a la comunitat universitària
Corresponen al consell social, en relació amb els diferents sectors de la comuni

tat universitària, les funcions següents: 
[...]
i) Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la 

universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin 
la discriminació dels estudiants. Aquestes normes tindran en compte la dedicació 
a l’estudi de cada estudiant a temps complet o a temps parcial, així com les neces-
sitats educatives dirigides per aquells estudiants que presentin característiques es-
pecials i les particularitats dels estudiants que procedeixin d’una universitat i que 
continuïn els seus estudis en una altra universitat receptora. Altrament, aquestes 
mesures no podran preveure en cap cas conseqüències de caràcter econòmic per 
l’estudiant.»

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou cicle per Guanyar (4)
D’addició d’un article 4

«Article 4. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca
talunya

Es modifica l’article 131, epígraf g), de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Univer
sitats de Catalunya, com segueix: 

Article 131. Funcions de la Junta
1. Correspon a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya: 
[...]
g) Proposar les mesures pertinents per a garantir la coordinació universitària, 

en especial pel que fa al règim d’admissió i de permanència dels estudiants i les con
validacions d’estudis.
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Aquestes normatives tindran en compte la dedicació a l’estudi de cada estudiant 
a temps complet o a temps parcial, així com les necessitats educatives dirigides per 
aquells estudiants que presentin característiques especials i les particularitats dels 
estudiants que procedeixin d’una universitat i que continuïn els seus estudis en 
una altra universitat receptora. Altrament, aquestes mesures no podran preveure 
en cap cas conseqüències de caràcter econòmic per l’estudiant.»

Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries
202-00034/13

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 23.03.2022, DSPC-P 54.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
202-00035/13

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 23.03.2022, DSPC-P 54

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00036/13

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 23.03.2022, DSPC-P 54.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació de l’Observatori dels Valors 
Democràtics
250-00436/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38045 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38045)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

Continuar exercint, com a una de les funcions del Memorial Democràtic, la de 
constituir-se com un observatori dels valors democràtics, per tal de mantenir els com-
promisos establerts a la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de l’Oficina de la 
Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya i altres 
previsions de la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
250-00437/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38095 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38095)

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

Posar en marxa, l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de 
Catalunya, tan bon punt s’hagi efectuat el desenvolupament reglamentari de la llei, 
que ha d’establir la distribució competencial en el si del govern i la dotació de recur-
sos personals i materials necessaris per dur a terme les funcions que li encomana la 
Llei 16/2020, del 22 de desembre.

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

En el Cos de Mossos d’Esquadra existeix una unitat especialitzada que pot inves
tigar la desaparició forçada de menors que pot vetllar per la investigació dels delic-
tes a què fa referència la Llei 16/2020, del 22 de desembre. És important i desitjable 
que aquesta unitat compti amb l’activitat formativa i la col·laboració de l’Oficina de 
la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya.

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

Informar el Parlament, dins el primer semestre del 2022, sobre les actuacions 
tendents a establir un programa de recerca dedicat a l’anàlisi històrica, científica, 
arxivística i social del fenomen de la desaparició forçada de menors i del període 
corresponent, que els documenti i que estableixi patrons que connectin amb investi-
gacions judicials i policials, consultes, denúncies i víctimes.

Proposta de resolució sobre el suport de la Generalitat al moviment 
memorialista
250-00454/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38046 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 38046)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

Estudiar la convocatòria, per mitjà del Memorial Democràtic, de línies i proce-
diments de subvenció separades per a entitats i associacions memorialistes, d’una 
banda, i per a altres col·lectius, com els grups de recerca universitaris, de l’altra.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 3

Estudiar la convocatòria anual de subvencions adreçades a entitats i associa-
cions memorialistes, per mitjà del Memorial Democràtic, mitjançant procediments 
de concurrència competitiva per la concessió de subvencions en dues modalitats, 
compatibles entre sí: 

a. Projectes destinats amb la recuperació de la memòria democràtica realitzats 
per les entitats o associacions durant l’exercici corresponent a la convocatòria.

b. Despeses de les entitats o associacions memorialistes relatives al manteniment 
de les seves seus socials i el seu funcionament ordinari, tals com el lloguer, serveis 
i subministraments, adquisició de mobiliari i equipaments, material d’oficina, crea-
ció, manteniment i allotjament de pàgines web, així com les despeses de personal 
contractat per la realització de tasques administratives, de gestió i d’altres que siguin 
necessàries pel correcte funcionament de l’entitat o associació, sempre correspo-
nents a l’exercici corresponent a la convocatòria.

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

Publicar, per mitjà del Memorial Democràtic, les bases i convocatòria de 2022 
dins dels tres primers mesos de l’any 2022 i dur a terme una reflexió amb la Direc
ció General de Memòria Democràtica, amb la col·laboració de les entitats memoria
listes, que consideri la revisió de les bases de dites subvencions, per tenir en compte 
nous conceptes elegibles.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan 
de Vilatorrada
250-00459/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39805 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39805)

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

Reordenar i millorar els recursos d’atenció telefònica al CAP de Sant Joan de 
Vilatorrada, deguts a la manca de personal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació i addició del punt 3

Garantir els serveis d’urgència en cap de setmana a la població de Sant Joan de 
Vilatorrada per mitjà del CUAP Manresa.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39806 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39806)

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

Tornar a dotar dels recursos pressupostaris necessaris per tal que el Servei Cata-
là de la Salut garanteixi l’atenció urgent a la població infantil de Sant Celoni, mit
jançant els diferents dispositius assistencials del municipi i de proximitat.

Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs 
forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
250-00467/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39787)

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

Plantejar, a través del Memorial Democràtic i de les institucions competents en 
matèria de xarxa viària, les oportunes actuacions de dignificació i senyalització, a 
peu del tram de l’actual carretera C-1311, que coincideix encara amb el traçat cons-
truït durant el mes de juny de 1938, als efectes de donar a conèixer que en la cons-
trucció d’aquell tram de carretera hi van ser emprats treballs forçats de presoners de 
guerra republicans.

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

Estudiar, mitjançant el Memorial Democràtic i les institucions competents en el 
territori, la possible inclusió de l’indret en itineraris relacionats amb la memòria his-
tòrica del front del Pallars, atès el seu interès per fornir context sobre els fets que hi 
van tenir lloc entre l’abril de 1938 i el gener de 1939.
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Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front 
de la Posa
250-00468/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39788 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39788)

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

Estudiar, mitjançant el Memorial Democràtic i les institucions competents en el 
territori, les oportunes intervencions complementàries per tal de posar en valor el 
conjunt de posicions del front de la Posa, a fi de potenciar al màxim el seu potencial 
didàctic i facilitar-ne la visita. Estudiar, també, fórmules per una major difusió pú-
blica de l’existència dels espais i itineraris de memòria relacionats amb el front del 
Pallars de la Guerra Civil.

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

Estudiar formes de col·laboració, entre el Memorial Democràtic i l’Ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà i altres administracions en ulteriors projectes transfronterers 
que es puguin posar en marxa amb relació al patrimoni vinculat a la memòria de-
mocràtica a les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39807 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39807)

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

Tornar a oferir el servei de Pediatria al CAP Igualada Urbà, mitjançant l’acord 
amb l’ajuntament d’Igualada per tal de trobar un nou emplaçament al costat del 
CAP per a l’atenció pediàtrica.
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Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
250-00472/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39808 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 22.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39808)

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

Garantir l’assistència sanitària a les internes del centre penitenciari de dones 
Was-Ras de professionals sanitaris, atenent a les seves necessitats i amb els mateixos 
criteris assistencials que disposa la ciutadania.

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

Garantir l’atenció pediàtrica sempre que sigui necessària, mitjançant el sistema 
públic de salut.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43129; 43174; 43300).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara 
i Rocafort
250-00485/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43130; 43175; 43301).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43131; 43176; 43302).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals 
de suport educatiu destinats als equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica
250-00487/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43132; 43177; 43303).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43133; 43178; 43304).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43134; 43179; 43305).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00490/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43135; 43180; 43306).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43136; 43181; 43307).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental 
de la Terra Alta
250-00492/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43137; 43182; 43308).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43138; 43183; 43309).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 43139; 43184).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la ceguesa evitable i les 
polítiques sociosanitàries per a les persones amb baixa visió
250-00495/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43140; 43185; 43310).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43141; 43186; 43311).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació de mascaretes 
transparents homologades entre els empleats públics que tenen 
tracte directe amb els ciutadans
250-00497/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43142; 43187; 43312).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 43143; 43188).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 43144; 43189).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política 
als edificis públics de titularitat autonòmica
250-00500/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 43145; 43190).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43146; 43191; 43313).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43147; 43192; 43314).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43148; 43193; 43315).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43149; 43194; 43316).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres de desenvolupament infantil 
i d’atenció precoç
250-00505/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 43150; 43195; 43317).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.

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

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 43172).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.03.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord per a facilitar la signatura electrònica en la presentació d’una 
iniciativa legislativa popular
395-00043/13

MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES SOBRE LA 

RECOLLIDA DE SIGNATURES PER A UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

PER VIA ELECTRÒNICA I LA SEVA CERTIFICACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 05.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’octubre de 2021, vista la pro-
posta del secretari de la Comissió de Control de les Iniciatives Legislatives Popu-
lars, ha acordat modificar l’Annex d’especificacions tècniques de les instruccions 
per a la recollida de signatures electròniques en suport de les ILP que queda redactat 
de la següent manera: 

«Apartat de Signatura del fitxer XML: 
El fitxer XML amb les dades de la persona signant segons l’esquema anterior, 

haurà de ser signat mitjançant un dels mecanismes establerts per l’article 10 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
tracions Públiques, sempre que aquest permeti identificar al signat com a persona 
física.

En l’apartat de Fitxers XML, afegir el paràgraf: 
En cas que les dades signades i les de la signatura es recullin en fitxers sepa-

rats, el nom del fitxer que conté les dades de la signatura haurà de tenir el nom  
ILPAANNN.DDDDDDDDD_sig.XML»

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra i en 
la Comissaria General d’Investigació Criminal
350-00007/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 27 del Ple del Parlament, tinguda el 23.03.2022, 
DSPC-P 54.
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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 amb el 
conseller d’Interior sobre unes declaracions d’un regidor de Terrassa 
amb relació a una trobada entre el conseller d’Interior i la fotògrafa 
Mireia Comas per una sanció que li havien imposat els Mossos 
d’Esquadra
354-00102/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 37377).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.03.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la manca de tramitació de les actes 
aixecades pel Cos de Mossos d’Esquadra entre el 2019 i el 2021 
susceptibles d’incomplir algun precepte de la Llei orgànica 4/2015, 
de protecció de la seguretat ciutadana
354-00104/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb una altra 
diputada del GP PSC-Units (reg. 40411).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.03.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les raons per les quals algunes actes 
aixecades pels Mossos d’Esquadra per infraccions de la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, del 2019 al 2021 no es 
van tramitar com a expedients sancionadors
354-00105/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 40717).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.03.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els nous criteris d’interpretació de la 
Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, i les 
instruccions donades als funcionaris del Departament d’Interior
354-00106/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb una altra 
diputada del GP PSC-Units (reg. 41036).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.03.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, exconseller 
d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
identificacions i les actes aixecades pels Mossos d’Esquadra per 
infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana que no es van tramitar com a expedients sancionadors
356-00571/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 40718).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.03.2022.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Sàmper i Rodríguez, 
exconseller d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les identificacions i les actes aixecades pels Mossos d’Esquadra 
per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana que no es van tramitar com a expedients sancionadors
356-00572/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 40719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre si ha rebut alguna 
indicació del Govern perquè els Mossos d’Esquadra no aixequin 
actes o no tramitin els expedients sancionadors per identificacions o 
infraccions en compliment de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de 
la seguretat ciutadana
356-00573/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 40720).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.03.2022.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
política de gestió dels expedients sancionadors per identificacions o 
infraccions tipificades per la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana
356-00574/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 40721).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’equip impulsor 
del Fòrum Social de la Cura davant la Comissió de Drets Socials 
perquè en presenti les conclusions
356-00583/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, Bartomeu Compte Masmit-
jà, del GP ERC (reg. 41948).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 24.03.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la tramitació d’expedients associats a la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
355-00053/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 40673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.03.2022.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució 23/2022 de la Secretaria General, d’adscripció, en comissió 
de serveis, d’un funcionari de carrera

RESOLUCIÓ

Secretaria General
Per resolució de la secretària general del 8 de febrer de 2022, es va aprovar 

la convocatòria d’un procediment intern per a proveir temporalment i amb caràc-
ter d’urgència un lloc de treball de gestor parlamentari o gestora parlamentària de 
l’Àrea de Comissions i Ponències de la Direcció de Gestió Parlamentària, mitjan-
çant el sistema de comissió de serveis.
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La base 9.5 del dit procediment preveu la possibilitat que els participants que no 
obtinguin l’adscripció en comissió de serveis de la plaça convocada siguin cridats si 
es produeix una vacant de gestor parlamentari o gestora parlamentària que s’hagi de 
proveir temporalment i amb caràcter d’urgència durant l’any 2022.

Atès que a la Direcció de Gestió Parlamentària hi ha un lloc de treball de gestor 
parlamentari o gestora parlamentària de l’Àrea de Comissions i Ponències no ocu-
pat, i tenint en compte les necessitats actuals per a atendre les tasques encomanades 
a aquesta àrea, és urgent i inajornable cobrir aquest lloc per a garantir el bon fun-
cionament del centre gestor.

A la vista de la relació ordenada dels aspirants admesos en el dit procediment 
de selecció, amb les puntuacions atorgades en les diverses fases del procediment, 
publicada el 8 de març de 2022, i fent ús de les competències que m’atribueixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Adscriure Francesc d’Assís Lacueva Raich, en comissió de serveis, al lloc de 

treball de gestor parlamentari de l’Àrea de Comissions i Ponències de la Direcció 
de Gestió Parlamentària (grup C1, nivell 9), a partir de l’1 d’abril de 2022, per una 
durada màxima de dos anys o fins que es resolgui el concurs corresponent per a pro-
veir-lo de manera definitiva, excepte que en aquest termini s’hi reincorpori la perso-
na titular de la plaça amb dret a reserva.

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

Palau de Parlament, 23 de març de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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