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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de 
la família professional d’electricitat dels cicles formatius de grau mitjà i superior
250-00473/13
Esmenes presentades 10

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
302-00121/13
Presentació: GP PSC-Units 11

Moció subsegüent a la 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
302-00122/13
Presentació: GP PSC-Units 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
302-00123/13
Presentació: GP VOX 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els eventuals contactes entre 
l’Administració de la Generalitat i l’entorn del president de la Federació Russa
302-00124/13
Presentació: GP Cs 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola 
pública
302-00125/13
Presentació: GP CUP-NCG 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació
302-00126/13
Presentació: GP ECP 16

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, presidenta de la Plata-
forma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00575/13
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en representació de Catalu-
nya Abolicionista, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 
la necessitat d’abolir la prostitució
356-00576/13
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la pros-
titució
356-00577/13
Rebuig de la sol·licitud 18

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

Compareixença d’Helena Vicente i Salazar, presidenta de l’Associació de Mares de 
Famílies Monomarentals, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per a informar 
sobre la situació de les mares de famílies monoparentals femenines i la conciliació 
de la vida personal i laboral
357-00139/13
Substanciació 18
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Compareixença del president de la Denominació d’Origen Terra Alta davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
els danys causats per les incidències meteorològiques durant la campanya del 2021
357-00229/13
Substanciació 19

Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
el pla per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris a l’agricultura
357-00281/13
Substanciació 19

Compareixença d’una representació del Departament de Drets Socials de la Generali-
tat davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00299/13
Substanciació 19

Compareixença de Carme Ortoll Grífols, exdirectora general d’Educació Infantil i 
Primària, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educa-
tiu Inclusiu
357-00301/13
Substanciació 19

Compareixença de Mercè Esteve i Balagué, exsubdirectora general d’Ordenació 
i Atenció a la Diversitat, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00329/13
Substanciació 20

Compareixença de Noemí Santiveri, portaveu de la Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00350/13
Substanciació 20
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra a 
l’àrea bàsica policial de Valls
250-00397/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 14, tinguda el 30.03.2022, 
DSPC-C 253.

Proposta de resolució sobre el pla de millora urbana i el projecte de 
reparcel·lació de la unitat d’actuació 12.1 de Pineda de Mar i el projecte 
de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 5 de Calella
250-00400/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 16, tinguda 
el 30.03.2022, DSPC-C 251.

Proposta de resolució sobre l’erradicació dels matrimonis forçats
250-00402/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 14, tinguda el 30.03.2022, 
DSPC-C 253.

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’escorta 
de mossos d’esquadra a Oriol Junqueras, exvicepresident de la 
Generalitat
250-00451/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 14, tinguda el 30.03.2022, 
DSPC-C 253.

Proposta de resolució sobre la defensa de la presència i les 
competències del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil 
a Catalunya
250-00478/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 14, tinguda el 30.03.2022, 
DSPC-C 253.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, 
de política lingüística, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de 
l’occità, aranès a l’Aran
202-00038/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP ECP

Reg. 43299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 138.2 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procedi-
ment de lectura única i per urgència extraordinària: 

Proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran

Exposició de motius
Des de l’Estatut d’autonomia de 1979, que va fixar el règim d’oficialitat del català 

i del castellà a Catalunya, l’ensenyament ha estat reconegut com un instrument fo-
namental de cohesió social i del procés de normalització lingüística. Aquest procés 
es va emmarcar inicialment per la Llei 7/1983, de 14 d’abril, de normalització lin-
güística, que en el preàmbul posava com a objectiu de l’ensenyament el coneixement 
de totes dues llengües, i en el títol II establia que el català, com a llengua pròpia, ho 
és també de l’ensenyament en tots els nivells educatius i fixava el marc general del 
règim lingüístic de l’ensenyament. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís-
tica, que substituïa l’anterior com a marc legal, exposa en el preàmbul que, «pel que 
fa a l’ensenyament, aquesta Llei garanteix a tota la població el ple coneixement de 
les dues llengües i, alhora, garanteix que l’alumnat no sigui discriminat ni separat en 
grups diferents per raó de la llengua, tot mantenint el sistema de conjunció lingüís-
tica aplicat a l’empara de la Llei del 1983, i d’acord amb la jurisprudència del Tribu-
nal Constitucional», i regula el règim lingüístic de l’ensenyament en el capítol III.

D’ençà de l’aprovació l’any 1998 de la Llei de política lingüística s’han produït 
diversos canvis en el contextos jurídic, social, educatiu i tecnològic que afecten la 
gestió de les llengües en l’àmbit de l’ensenyament.

D’una banda, i des d’un punt de vista jurídic, cal començar indicant l’aprovació 
de l’Estatut d’autonomia del 2006, que en l’article 6.5 va declarar l’oficialitat de la 
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, a Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix el mateix Estatut i les lleis de normalització lingüística, i en l’article 35 va 
regular els drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament. Dins la legislació sectorial, 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, desplega en el títol II el règim lingüís-
tic del sistema educatiu de Catalunya i preveu que s’ha de concretar en el projecte 
educatiu dels centres, com a màxima expressió de llur autonomia, i més específi-
cament en el projecte lingüístic, com a part del primer. Amb posterioritat a aquesta 
Llei, cal tenir en compte els canvis introduïts en la legislació bàsica mitjançant la 
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, que inclou diverses referències al paper de les ad-
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ministracions educatives i dels centres, mitjançant el projecte educatiu, en relació 
amb la garantia de l’ús en l’ensenyament i de l’assoliment de la competència en co-
municació lingüística en les dues llengües oficials, d’acord amb el nou enfocament 
competencial del currículum, i a l’aplicació dels instruments de control, avaluació i 
millora del sistema educatiu amb aquest fi, i també la jurisprudència més recent del 
Tribunal Constitucional. Finalment, escau esmentar els compromisos contrets en 
el marc de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada el 9 
d’abril de 2001, i part de l’ordenament jurídic, tant pel que fa a la protecció que con-
fereix l’article 8 al català i l’occità en l’educació, com per la referència a la necessitat 
que aquesta protecció no sigui en detriment de l’aprenentatge de la llengua oficial de 
l’estat, sense fer cap esment a l’ús d’aquesta en l’ensenyament.

D’altra banda, els canvis socials, educatius i tecnològics han introduït condicio-
nants nous que plantegen reptes que cal afrontar. En primer lloc, els fluxos migrato-
ris que han tingut lloc durant el segle xxi han canviat substancialment la composi-
ció dels centres educatius. L’alumnat actual de les aules catalanes és portador d’una 
gran diversitat de llengües inicials o habituals, la qual cosa ha convertit moltes aules 
en realitats multilingües. En segon lloc, la renovació profunda que ha experimentat 
la metodologia docent, tant pel que fa als ensenyaments lingüístics com en relació 
amb els mètodes pedagògics, estan transformant la concepció tradicional de l’en-
senyament organitzat en assignatures o matèries (o etapes, ara interetapes) i estan 
vinculant cada cop més les activitats educatives amb el conjunt de la vida fora dels 
centres. Finalment, la irrupció creixent de les noves tecnologies també en les activi-
tats educatives ha convertit en obsoleta la idea d’una docència centrada només en els 
llibres de text. Tots aquests canvis estan transformant les escoles catalanes en unes 
realitats no sols multilingües sinó fins i tot heteroglòssiques, en les quals l’alumnat 
tot sovint se serveix de més d’una llengua per dur a terme una mateixa activitat, 
per la qual cosa es fa imprescindible una aproximació holística al tractament de les 
llengües en els marc dels processos comunicatius i d’aprenentatge que tenen lloc en 
l’àmbit educatiu.

Tot els anteriors elements jurídics, socials, pedagògics i tecnològics fan necessà-
ria l’adaptació puntual del règim lingüístic general relatiu a l’ensenyament no uni-
versitari que constitueix el marc de projecte educatiu dels centres, en ordre a assolir, 
la finalitat estatuària i legalment establerta de garantia del domini oral i escrit de les 
dues llengües oficials per part de l’alumnat en finalitzar l’ensenyament obligatori i 
en els subsegüents estudis no universitaris. Aquesta adaptació també té en compte 
els canvis introduïts per la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa als alumnes que 
s’incorporen al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials.

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia 
(article 143 EAC), a més de les competències sobre l’ensenyament que l’article 131 
de l’Estatut li reconeix en matèria d’ensenyament universitari, amb relació als en-
senyament no universitaris obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció 
d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l’Estat i amb relació als ense-
nyaments d’educació infantil.

Proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran

Article 1. Modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística
1.1. Es modifica el punt 1 de l’article 21 de la Llei de política lingüística, que res-

ta redactada de la manera següent: 
«1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment 

emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. També és 
emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, 
d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’apartat 3.»
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1.2. Es modifica el punt 3 de l’article 21 de la Llei de política lingüística, que res-
ta redactada de la manera següent: 

«3. Per tal d’assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’en-
senyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials 
ha de tenir garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes 
educatius de centre.

La determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament ha de 
tenir en compte la situació sociolingüística i l’evolució del procés d’aprenentatge 
lingüístic, oral i escrit, d’acord amb els instruments de control, avaluació i millora 
de les competències lingüístiques. Per determinar l’abast d’aquesta presència s’in-
clourà, des d’un abordatge global i integrador els recursos d’aprenentatge, inclosos 
els de caràcter digital i els usos lingüístics de l’alumnat a l’aula i en el conjunt del 
centre educatiu.»

1.3. Es modifica el punt 6 de l’article 21 de la Llei de política lingüística, que res-
ta redactada de la manera següent: 

«6. Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne 
que no acrediti que té els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis 
d’aquesta etapa, sens perjudici del que estableix la normativa educativa.»

1.4. Es suprimeix el punt 8 de l’article 21 de la llei de política lingüística.

Article 2. Modificació de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran
2.1. Es modifica el punt 3 de l’article 14 de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran: 
«3. Els alumnes, a l’Aran, tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència 

oral i escrita la llengua pròpia d’aquest territori en finalitzar l’educació obligatòria 
a l’Aran, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. 
L’ensenyament de i en aranès, a més de les altres dues llengües oficials, ha de tenir 
garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius de 
centre, per tal d’assolir un domini oral i escrit de les tres llengües oficials al final de 
l’educació obligatòria.»

Disposició addicional. Impacte pressupostari
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrecs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produi-
ran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos cor-responent a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Disposició final
Aquesta llei entra en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD 

DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP ECP (reg. 43299).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2022.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries

Procediment per a designar sis membres del Consell de Garanties 
Estatutàries
287-00001/13

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 43658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 43658)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, 
proposen els candidats i les candidates següents perquè en la propera sessió plenària 
siguin elegits i elegides membres del Consell de Garanties Estatutàries. Per tal de 
donar compliment al que estableix l’esmentat article, se n’adjunta els currículums.

– Enoch Albertí i Rovira
– Mercè Barceló i Serramalera
– Laura Díez Bueso
– Francesc Esteve i Balagué
– Eduard Roig Moles
– Montserrat Rosell Martí 

Palau del Parlament, 22 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: El currículum dels candidats i de les candidates pot ésser consultat a 
l’Arxiu del Parlament.

ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2022.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les aules prefabricades 
dels centres educatius
250-00460/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39727 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39727)

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

1) Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls prefabricats instal·lats 
per curs escolar comunament coneguts com a barracots, on constin els centres edu-
catius on hi ha aquest tipus d’instal·lació, el nombre de barracots existent a cada cen-
tre i la matrícula dels centres íntegrament en mòduls prefabricats quantitat d’alum-
nes afectats, i presentar-lo en seu parlamentària.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició en el punt 2

2) Fer efectiu un pla per a l’eliminació gradual de barracons mòduls prefabricats, 
que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució territorial, i que asseguri 
que en quatre set anys els barracons mòduls prefabricats quedaran eliminats i no-
més es faran servir com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i 
durant un període de temps molt limitat, en cap cas superior a dos anys acadèmics.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de la família professional d’electricitat dels cicles formatius 
de grau mitjà i superior
250-00473/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39728 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39728)

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

2. Que el Departament d’Educació estudiï habilitar punts descentralitzats d’ac-
cés a normes UNE, i que com a mínim estiguin ubicades a la seu de cada Servei 
Territorial i a cadascuna de les seus dels Centres de Recursos Pedagògics.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
302-00121/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 43562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida (tram. 
300-00137/13).

Moció
El Parlament de Catalunya,
1. Constata que, tal i com contempla l’estudi elaborat per la Cambra de Co-

merç de Lleida, estem immersos en un preocupant procés de deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida cap a les grans capitals i cap a l’Aragó i 
que cal pal·liar de manera urgent, per tal de generar progrés econòmic i social.

2. Lamenta la manca de desplegament, de recursos i de resultats de la Llei 
18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, que tenia com a 
objectiu facilitar la implantació d’inversions i de projectes empresarials estratègics 
a Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Assumir l’anàlisi i les recomanacions de l’estudi sobre la deslocalització d’em-

preses de les comarques de Lleida elaborat per la cambra de Comerç de Lleida i les 
Universitats de Lleida i Pompeu Fabra.

4. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Pla de retorn i d’atracció d’inversions 
per capgirar la marxa d’empreses, el retorn de les que ja ho han fet i l’arribada de 
noves empreses o inversions a les comarques de Lleida.

5. Donar compte, en el termini de 2 mesos, davant la Comissió d’Empresa i Tre-
ball del desplegament i/o millora de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facili-
tació de l’activitat econòmica.

6. Impulsar els canvis necessaris per tal de facilitar la tramitació administrativa 
i urbanística d’àmbit supramunicipal dels projectes estratègics i singulars arreu del 
territori, tal i com contempla la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de 
l’activitat econòmica.

7. Impulsar la creació d’un Polígon Industrial Agroalimentari a les comarques 
de Lleida, amb el sòl, les infraestructures i les normes urbanístiques necessàries per 
poder acollir les empreses que actualment s’estan ubicant a l’Aragó.

8. Presentar, en el termini de 3 mesos, un programa d’accions de formació i co-
municació per tal de prestigiar l’activitat emprenedora i empresarial entre la societat 
catalana.

9. Elaborar un estudi amb l’objectiu d’avaluar l’impacte dels impostos propis 
creats per la Generalitat de Catalunya en relació a la càrrega fiscal de les empreses.

10. Recuperar, de manera progressiva, el 70% d’inversió perduda des del 2010 a 
les comarques de Lleida per garantir les infraestructures viàries, ferroviàries, aero-
portuàries o tecnològiques necessàries per garantir la competitivitat de les empreses.

11. Millorar el funcionament de la Finestreta Única Empresarial per tal de sim-
plificar i facilitar els tràmits administratius i burocràtics de les empreses de Cata-
lunya.
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12. Impulsar espais de reflexió i de decisió sobre la política econòmica i empre-
sarial entre les Universitats, Centres de Recerca, Empreses i Administració Pública.

13. Instar a una reforma de la l’Administració Pública per facilitar la creació, 
consolidació i creixement d’autònoms, emprenedors i empreses i no penalitzar-los 
respecte d’altres territoris o països.

14. Revisar i actualitzar les normatives urbanístiques i administratives actuals 
per tal de facilitar el desenvolupament econòmic de les comarques rurals de Catalu-
nya. Al mateix temps, evitar que les noves Lleis, Decrets i taxes que s’aprovin vagin 
en detriment del progrés i l’ocupació de les zones menys poblades.

15. Presentar una proposta concreta, conjuntament amb el sector empresarial, 
per tal de detectar i ajudar, si és possible, a les empreses en dificultats per evitar el 
seu tancament o trasllat per raons de viabilitat.

Parlament de Catalunya, 23 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la 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
302-00122/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 43563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Es-
tat-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 
(tram. 300-00138/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 

als acords subscrits a Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Gene-
ralitat de Catalunya, per tal d’executar la sentència del Tribunal Suprem 1668/2017 
relativa a la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 
en la que es va acordar incloure en els pressupostos generals de l’Estat la partida de 
759 milions d’euros entre els exercicis 2021 i 2024, per compensar el dèficit inversor 
en infraestructures a Catalunya el 2008 i a presentar, en el termini de dos mesos, la 
relació d’infraestructures que finançarà amb aquests recursos.

Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00123/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 44244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la 
política sanitària (tram. 300-00135/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Aprobar con carácter urgente un «plan de refuerzo y transformación de la sa-

nidad» para garantizar que todos los españoles residentes en Cataluña puedan ser 
atendidos por el sistema sanitario cuando lo necesitan, con equidad territorial y en 
condiciones de igualdad. Para ello, entre otros factores, es imprescindible reforzar 
las inversiones y el gasto sanitario para abrir nuevos centros de atención primaria y 
ambulatorios, garantizar la suficiencia de medios en nuestros hospitales y reforzar 
las plantillas de profesionales sanitarios, garantizando la calidad de formación mé-
dica ya sea MIR o equivalente comunitario, para alcanzar los estándares europeos 
de atención de las necesidades de las familias.

2. Elaborar, en el plazo de un mes, un plan de choque para reducir sustancial-
mente las listas de espera médicas y quirúrgicas.

3. Instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha la «tarjeta sanitaria única» 
para que todos los españoles puedan ser atendidos en cualquier región de España 
con plenas garantías de acceso a historiales médicos y prestaciones sanitarias, como 
paso previo a la devolución de competencias de sanidad al Estado para garantizar la 
igualdad de derechos y de acceso a la sanidad de todos los españoles.

4. Impulsar una mejora de las condiciones salariales, laborales, de formación 
continuada, docencia e investigación en la profesión médica y de enfermería, con el 
objetivo de alcanzar los estándares y recomendaciones internacionales.

5. Reforzar la autoridad de los profesionales sanitarios e impulsar todas las acci-
ones necesarias para garantizar su protección frente a agresiones, físicas o verbales.

6. Garantizar la libertad de conciencia para todos los profesionales sanitarios 
ante las imposiciones de la cultura de la muerte; aborto o eutanasia.

7. Redoblar esfuerzos presupuestarios para promocionar la investigación médi-
ca, con independencia de la rentabilidad comercial abordando de forma especial las 
«enfermedades raras», oncológicas y autoinmunes.

8. Suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la sa-
lud (cambios de sexo, aborto, eutanasia, etc.) e incluir en ella los servicios buco-
dentales.

9. Desarrollar y mejorar el sistema de compras centralizado para acabar con 
las ineficiencias del sistema y garantizar la transparencia en las decisiones econó-
micas

10. Eliminar el requisito selectivo relativo a estar en posesión de un título de 
catalán para acceder a una plaza dentro del Sistema Catalán de Salud y aplicar un 
sistema de rendición de cuentas periódico donde se analicen indicadores de calidad 
sanitaria, investigación, rendimiento asistencial, etc.
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11. Diseñar un plan intersectorial e interdepartamental orientado a prevenir todo 
tipo de adiciones, protegiendo de forma especial los espacios de movilidad habitual 
de niños y adolescentes, ya sea en su actividad escolar o de ocio.

Palacio del Parlamento, 28 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els eventuals 
contactes entre l’Administració de la Generalitat i l’entorn del 
president de la Federació Russa
302-00124/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre els eventuals contactes entre l’Administració de la Generalitat 
i l’entorn del president de la Federació Russa (tram. 300-00139/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena los contactos mantenidos entre Carles Puigdemont y su entorno con 

el Kremlin, acreditados por fidedignas informaciones periodísticas, y cree necesario 
que éstos expliquen a la ciudadanía en qué consistieron, qué asuntos se trataron y los 
acuerdos, siquiera esbozados, a los que llegaron.

2) Insta al Govern de la Generalitat a colaborar con el Gobierno de España y res-
to de las Comunidades Autónomas en el acogimiento de los refugiados ucranianos 
por la invasión de su país.

3) Recuerda que los consellers de la Generalitat y el resto de altos cargos de la 
Generalitat deben su lealtad al Presidente de la Generalitat, al Parlamento de Ca-
taluña y al ordenamiento jurídico en su totalidad, y no a chiringuitos de nombres 
pomposos que intentan, patéticamente, revestirse de una dignidad institucional y 
democrática de la que carecen.

4) Cree conveniente que la consellera Victòria Alsina comparezca ante la opi-
nión pública para explicitar si mantiene algún tipo de contacto, de relación orgánica 
o de obediencia con el autodenominado «Ministeri Lliure d’Exteriors».

5) Considera escandaloso que el Departamento de Acción Exterior, que lleva en 
su nombre el añadido de «Gobierno Abierto», no publique en Internet su memoria 
de actividades, incumpliendo un elemental mandato de transparencia para con la 
ciudadanía y el precepto contenido en el artículo 60 de la Ley 13/1989 de organi-
zación, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de 
Cataluña.

6) Condena la opacidad con que se manejan las Delegaciones del Govern en el 
Exterior, tanto en lo referente a las acciones de los delegados y demás personal de 
éstas, como al modo en que gastan los fondos presupuestarios que tienen asignados, 
e insta al Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto a abrir una web de 
transparencia específica para estas delegaciones en la que relacione exhaustivamente 
toda su actividad y el destino que dan a sus fondos presupuestarios.
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7) Cree conveniente que los delegados del Govern en el Exterior acudan en per-
sona al Parlamento de Cataluña, al menos una vez al año, para rendir cuentas ante 
los grupos parlamentarios de sus actividades, de los gastos en que han incurrido y 
de los beneficios que, a su juicio, hayan reportado sus acciones para los ciudadanos, 
las empresas y el buen nombre de Cataluña.

8) Cree apropiado que el Departamento de Acción Exterior dé cuentas del uso 
que hacen sus perceptores de las ayudas que destina a las comunidades catalanas 
en el exterior.

9) Condena la estrategia comunicativa de permanente denigración de la demo-
cracia española que lleva a cabo el Govern de la Generalitat y sus delegados en el 
exterior por falsa y mendaz, y también por ser contraproducente para los intereses 
de Cataluña, que es percibida en todos los foros de decisión mundiales como una 
región de España.

10) Condena las declaraciones realizadas por el delegado y la delegada adjunta 
del Govern de la Generalitat ante la Unión Europea, Gorka Knörr y Erika Casajoa-
na, ante el Parlamento flamenco en las que establecían un paralelismo entre la actual 
situación de Ucrania con la de Cataluña, y tachaban a grupos parlamentarios de esta 
Cámara como «enemigos de los catalanes» (sic), motivo por el cual cree imprescin-
dible su inmediato cese.

Palacio del Parlamento, 28 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats 
de l’escola pública
302-00125/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 44360 i 44368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l’escola pú-
blica (tram. 300-00143/13).

Moció
Ateses les propostes i demandes de la Comunitat Educativa, en favor d’una Es-

cola Pública inclusiva i democràtica, en favor de la immersió lingüística, en favor 
del diàleg i la negociació amb la Conselleria d’Educació, i dels drets de les seves 
treballadores i treballadors,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir un diàleg i una negociació real amb el Comitè de Vaga, en el termini 

d’una setmana, en base a la Carta Sindical amb les propostes unitàries, on el govern 
es mostri realment disposat a atendre les propostes del decàleg i en calendaritzi la 
seva aplicació.

2. Cessar el Conseller d’educació perquè no ha estat capaç de dialogar i arribar a 
acords amb la comunitat educativa.

3. Garantir l’aplicació de les reivindicacions del comitè de vaga mitjançant l’apro-
vació d’un fons econòmic extraordinari.

4. No aplicar la sentència del TSJC que obliga la vehicularitat de la llengua cas-
tellana i el seu ús en un mínim del 25% de l’ensenyament.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir i aplicar 
en tots els centres educatius la immersió lingüística, basada en el català com única 
llengua vehicular, el ple assoliment de la competència de tot l’alumnat en català, i en 
aranès a l’Aran, en castellà i en una tercera llengua, sense desigualtats entre centres 
escolars i amb plena responsabilitat de la Conselleria d’Educació en la seva aplica-
ció, dotant els centres escolars de tots els recursos necessaris per tal d’assolir amb 
èxit aquest model.

El Parlament de Catalunya: 
6. Dona el seu suport a les propostes de la Carta Sindical del Comitè de Vaga de 

l’Educació: 
6.1. Assumir la responsabilitat del Departament d’educació en defensa de la im-

mersió lingüística.
6.2. Retirar el nou currículum.
6.3. Garantir una FP pública i de qualitat ampliant-ne l’oferta als centres educa-

tius i dotant-la dels recursos necessaris per al seu desenvolupament. Garantir, també, 
l’equiparació salarial entre el professorat de secundària i professorat tècnic de FP.

6.4. Revertir les retallades, garantint el retorn de les 18h lectives a secundària i 
23h a primària i 6 hores d’horari fix al centre que garanteixi temps per a reunions, 
coordinacions i preparació de projectes i activitats transversals.

6.5. Suprimir el Decret de plantilles.
6.6 Suprimir l’ordre del calendari.
6.7. Estabilitzar el personal interí i laboral.
7. Reprova el Conseller d’Educació per la seva manca de resposta a les demandes 

de diàleg i negociació de la Comunitat Educativa, per la seva manca d’atenció a les 
seves propostes i per no garantir el model d’immersió lingüística.

Palau del Parlament, 28 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
l’educació
302-00126/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 44361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la situació de l’educació (tram. 300-00140/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar un diàleg real, efectiu i permanent amb la comunitat educativa per 

tal d’aplicar mitjançant el consens les mesures i innovacions als centres docents 
catalans.

2. Revertir les retallades augmentant la despesa del Departament d’Educació fins 
arribar, com a mínim, al 6% del PIB, tal i com dictamina la LEC i mereix el sistema 
educatiu públic català.

3. Establir una moratòria mínima d’un curs del nou calendari escolar anunciat 
pel Departament d’Educació, amb la finalitat de poder realitzar el debat necessari 
amb la comunitat educativa.
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4. Establir la gratuïtat de les activitats extraescolars per tal que el nou calendari 
escolar no afecti la conciliació de les famílies i tampoc suposi un factor de desigual-
tat en l’accés a les mateixes.

5. Aplicar de manera més pausada els canvis de currículum de l’educació bàsica, 
garantint recursos i formació per desenvolupar aquests canvis, escoltant la comu-
nitat educativa, i acompanyat d’una estratègia d’innovació i quantificada econòmi-
cament.

6. Establir un nou calendari que contempli la singularitat de l’etapa educativa 0-3 
i flexibilització en funció de les realitat territorials diferenciades, acompanyat del 
finançament necessari i el canvi de normativa que permet tenir grups massificats en 
aquesta etapa.

7. Mantenir el suport a la proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, ara-
nès a l’Aran per tal de blindar i protegir la immersió lingüística a l’escola catalana.

8. Estabilitzar el professorat interí reduint la temporalitat, amb un calendari clar 
de concurs de mèrits i oposicions, acordat amb la comunitat educativa a partir d’un 
pacte per l’estabilitat.

9. Desenvolupar d’un pla integral de foment de la Formació professional pública 
a tot Catalunya, amb un pla d’inversió per a la millora quantitativa i qualitativa de la 
FP que garanteixi que hi haurà places públiques suficients a tot el territori.

10. El desplegament normatiu i de recursos per donar resposta a l’educació inclu-
siva, amb increments consolidats i adreçats a l’escola pública, evitant qualsevol tipus 
de retallades en aquest sentit.

11. Signar un Acord Marc amb els Ajuntaments catalans, mitjançant la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya que faci viable 
l’aplicació del compromís de la gratuïtat de l’escolarització al tercer curs (P2/I2)  
de les escoles bressol públiques, sense que això repercuteixi negativament en els 
municipis.

12. Impulsar una modificació del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del proce-
diment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, 
per tal d’incorporar el canvi de titularitats dels centres amb l’objectiu d’atendre les 
necessitats d’escolarització actuals, evitant casos com els de l’Acadèmia de l’Hospi-
talet de Llobregat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, 
presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu 
de Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00575/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 14, tinguda el 
28.03.2022, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en 
representació de Catalunya Abolicionista, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la 
prostitució
356-00576/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 14, tinguda el 
28.03.2022, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop 
Trata davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00577/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 14, tinguda el 
28.03.2022, DSPC-C 247.

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

Compareixença d’Helena Vicente i Salazar, presidenta de l’Associació 
de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes per a informar sobre la situació de les mares de famílies 
monoparentals femenines i la conciliació de la vida personal i laboral
357-00139/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tinguda 
el 28.03.2022, DSPC-C 247.
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Compareixença del president de la Denominació d’Origen Terra Alta 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural per a informar sobre els danys causats per les incidències 
meteorològiques durant la campanya del 2021
357-00229/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 249.

Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural per a informar sobre el pla per a aconseguir un ús 
sostenible dels productes fitosanitaris a l’agricultura
357-00281/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 249.

Compareixença d’una representació del Departament de Drets 
Socials de la Generalitat davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00299/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 250.

Compareixença de Carme Ortoll Grífols, exdirectora general 
d’Educació Infantil i Primària, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00301/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 250.
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Compareixença de Mercè Esteve i Balagué, exsubdirectora general 
d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00329/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 250.

Compareixença de Noemí Santiveri, portaveu de la Plataforma 
Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00350/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 29.03.2022, DSPC-C 250.
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