
TAUL A DE CONT INGUT

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 la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00167/13
Retirada 11

Proposta de resolució sobre l’increment de metges especialistes i de família per als 
centres d’atenció primària
250-00284/13
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia de l’empresari
250-00335/13
Retirada 11

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals i socials dels 
transportistes de mercaderies per carretera
250-00448/13
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre l’oci nocturn
250-00465/13
Retirada 11

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes i do-
cents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13
Rebuig 12

Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació de la fabrica-
ció de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del Llobregat
250-00476/13
Rebuig 12

Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política als edificis pú-
blics de titularitat autonòmica
250-00500/13
Rebuig 12

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 mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme
202-00029/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

Proposició de llei de deflactació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques per a eliminar-ne els efectes de la inflació
202-00031/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
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Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00032/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament dels polígons empresarials
250-00528/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la construcció 
de l’Institut de Cappont
250-00529/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció sanitària de Terrassa 
i l’àrea d’influència
250-00531/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la defensa de l’espanyolitat de Melilla i Ceuta i de les 
places de sobirania al nord d’Àfrica
250-00532/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
a l’Anoia Sud
250-00533/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a aconseguir espais per 
a mesures penals alternatives
250-00534/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la supressió de l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00535/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals
250-00536/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals descentralit-
zades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels vestigis de la Batalla 
del Segre a l’entorn de la Bordeta, a Lleida
250-00539/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra 
Civil d’Alcoletge
250-00540/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’expedició i renovació del títol de família nombrosa
250-00541/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió en les llistes 
d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de xoc emergent
250-00542/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb pictogrames 
per a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00543/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre les emissions del diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les pràctiques cultu-
rals nocives
250-00545/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a causa legal d’in-
terrupció de l’embaràs
250-00546/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució de suport al poble cors
250-00547/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de metrobús al Penedès
250-00549/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques
250-00551/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’un informe de l’Oficina de l’Expresident 
Carles Puigdemont relatiu als contactes amb Rússia i sobre la suspensió del finan-
çament de l’Oficina fins a la comprovació dels fets
250-00552/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del flamenc
250-00553/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la construcció de centres penitenciaris de dones amb 
capacitat suficient per a la plena aplicació de la normativa penitenciària
250-00554/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari per a interns 
preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí
250-00556/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàlisi comparativa dels 
serveis prestats pels equips d’atenció primària, corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la Fundació Centre de 
Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019
256-00018/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habi-
tatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
256-00021/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, 
per a incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional
270-00003/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar les conseqüències de les 
crisis econòmica i social que pateixen els catalans
300-00153/13
Presentació: GP VOX 21

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de 
la infància
300-00154/13
Presentació: Jessica González Herrera, del GP ECP 21

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023
300-00155/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social
300-00156/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran
300-00157/13
Presentació: GP Cs 22

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00158/13
Presentació: GP ERC 23

Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític
300-00159/13
Presentació: GP ERC 23

Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digitals
300-00160/13
Presentació: GP JxCat 23

Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir restriccions de drets en un 
context de pandèmia
300-00161/13
Presentació: GP CUP-NCG 24
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4. Informació

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 els canvis en la Prefectura de Policia i en l’estructura de comandament de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
354-00079/13
Retirada de la sol·licitud 25

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
Rebuig de la sol·licitud 25

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
Rebuig de la sol·licitud 25

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
Rebuig de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les ac-
tuacions previstes per a complir la sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició 
addicional tercera de l’Estatut per al 2008 en matèria d’infraestructures
354-00109/13
Rebuig de la sol·licitud 26

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

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els canvis en la Prefectura de Policia 
i en l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00434/13
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Ciutat Vella, de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’activació d’una ordre de detenció sense cap fonament legal en un procedi-
ment judicialitzat i l’adequació d’aquestes pràctiques a la normativa interna
356-00460/13
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers Vo-
luntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació 
dels bombers voluntaris
356-00488/13
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra de 
Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi 
sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00558/13
Acord sobre la sol·licitud 27
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Sol·licitud de compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Soste-
nibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida
356-00559/13
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de Soste-
nibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització 
d’empreses de les comarques de Lleida
356-00560/13
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament d’Ad-
ministració d’Empreses de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Ma-
nagement, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre 
la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00561/13
Acord sobre la sol·licitud 28

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
Rebuig de la sol·licitud 28

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 protec-
ció de la seguretat ciutadana que no es van tramitar com a expedients sancionadors
356-00572/13
Rebuig de la sol·licitud 28

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
Rebuig de la sol·licitud 28

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
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president i conseller delegat 
d’Infraestructures.cat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi so-
bre les inversions i els sobre costos del canal Segarra-Garrigues
356-00579/13
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de 
Trànsit, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de sinistralitat 
viària a les comarques de Girona
356-00586/13
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de 
Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de 
sinistralitat viària a les comarques de Girona
356-00587/13
Acord sobre la sol·licitud 29
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’acon-
seguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal inves-
tigador en formació
356-00588/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pres-
supost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00589/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00590/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de 
Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per 
al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00591/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent 
de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la ne-
cessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del 
personal investigador en formació
356-00592/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió de 
Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per 
al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00593/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart 
any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00594/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Diàspora Ebrenca 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les recla-
macions de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de restabliment del 
servei de tren ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
356-00601/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Trens Dignes 
Terres de l’Ebre - Priorat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre les reclamacions de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions 
de restabliment del servei de tren ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
356-00602/13
Acord sobre la sol·licitud 32

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

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió de 
Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva 
universitat
357-00111/13
Substanciació 32

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Co-
missió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
357-00112/13
Substanciació 32
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Compareixença d’una representació de Ni un Pam de Terra davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la proposta d’ampliació de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
357-00135/13
Substanciació 32

Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’elaboració de la 
Llei de muntanya
357-00178/13
Substanciació 33

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Co-
missió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressu-
post per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00424/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per 
al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00425/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any 
dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00426/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Recerca i Uni-
versitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any 
dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00427/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent de Fun-
cionaris davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
357-00428/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any 
dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00429/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca i Universitats 
per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis 
de doctorat del personal investigador en formació
357-00430/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra de Comerç de 
Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
357-00433/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Sostenibilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
357-00434/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de Sostenibilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
357-00435/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
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Compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament d’Administració d’Em-
preses de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a 
presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
357-00436/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació dels bombers 
voluntaris
357-00446/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit, da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a les 
comarques de Girona
357-00447/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a 
les comarques de Girona
357-00448/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 29
Convocada per al 27 d’abril de 2022 36

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència
330-00091/13
Presentació: president de la Generalitat 38
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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 la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00167/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.

Proposta de resolució sobre l’increment de metges especialistes i de 
família per als centres d’atenció primària
250-00284/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 21.04.2022, DSPC-C 274.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia de 
l’empresari
250-00335/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals i socials dels transportistes de mercaderies per carretera
250-00448/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 16, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.

Proposta de resolució sobre l’oci nocturn
250-00465/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 16 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes i docents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 16, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.

Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació 
de la fabricació de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del 
Llobregat
250-00476/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 16, tinguda el 21.04.2022, 
DSPC-C 276.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 
21.04.2022, DSPC-C 273.
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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 mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
202-00029/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 48678; 50313; 50669).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2022 al 27.04.2022).
Finiment del termini: 28.04.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de deflactació de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per a eliminar-ne els efectes 
de la inflació
202-00031/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48679; 48823; 50320).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48680; 48824; 50321).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48681; 48825; 50322).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48978; 50323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48682; 48979; 50324).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de l’atenció 
sanitària de Terrassa i l’àrea d’influència
250-00531/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48683; 48980; 50325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48981; 50326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud
250-00533/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48684; 48982; 50327).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48685; 48983; 50328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48984; 50329).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48686; 48985; 50330).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48986; 50331).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la participació de les entitats municipals 
descentralitzades dels fons europeus Pròxima Generació
250-00538/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 48687; 50332).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48688; 48987; 50333).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48689; 48988; 50334).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48989; 50335).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió 
en les llistes d’espera de la dependència i la presentació d’un pla de 
xoc emergent
250-00542/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48990; 50336).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb 
pictogrames per a millorar la qualitat de vida de les persones amb 
trastorn de l’espectre autista
250-00543/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48690; 48991; 50337).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre les 
emissions del diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48992; 50338).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les 
pràctiques culturals nocives
250-00545/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48993; 50339).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a 
causa legal d’interrupció de l’embaràs
250-00546/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 48994; 50341).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al poble cors
250-00547/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48691; 48995; 50340).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48692; 48996; 50342).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de metrobús al 
Penedès
250-00549/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48693; 48997; 50343).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48694; 48998; 50344).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00551/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48695; 48999; 50345).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’un informe de l’Oficina de 
l’Expresident Carles Puigdemont relatiu als contactes amb Rússia i 
sobre la suspensió del finançament de l’Oficina fins a la comprovació 
dels fets
250-00552/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48696; 49000; 50346).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del 
flamenc
250-00553/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48697; 49001; 50347).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de centres penitenciaris 
de dones amb capacitat suficient per a la plena aplicació de la 
normativa penitenciària
250-00554/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48698; 49002; 50348).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari 
per a interns preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP JxCat (reg. 48699; 49003; 50349).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí
250-00556/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 49004; 50350).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.04.2022; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàlisi 
comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció primària, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 50316).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la 
Fundació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici 
del 2019
256-00018/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 50317).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 50319).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2019
256-00021/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 50318).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 28.04.2022 al 04.05.2022).
Finiment del termini: 05.05.2022; 10:30 h.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d’ecocidi al 
Tribunal Penal Internacional
270-00003/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 49841; 50432).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.04.2022 al 02.05.2022).
Finiment del termini: 03.05.2022; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar les 
conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els 
catalans
300-00153/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 50314 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las medidas a tomar para 
minimizar las consecuencias de la crisis económica y social que padecen los catala-
nes, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 26, 
27 y 28 de abril de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre las medidas a tomar para minimizar las con-
secuencias de la crisis económica y social que padecen los catalanes.

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les 
oportunitats de la infància
300-00154/13

PRESENTACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 50833 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la interpel·lació sobre les polítiques pels drets i les oportunitats de la infància, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26, 27 i 
28 d’abril de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre les polítiques pels drets i les oportunitats de la infància.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional 
del curs 2022-2023
300-00155/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 50836 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el sistema de Formació Professional 
del proper curs 2022-23, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 27 i 28 d’abril de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el sistema de Formació Professional del proper curs 2022-23.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social
300-00156/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 50837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el finançament del Tercer Sector 
Social, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
27 i 28 d’abril de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el finançament del Tercer Sector Social.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent 
gran
300-00157/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50844 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències de gent gran, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies, amb el text següent: 

– Sobre la gestió de les residències de gent gran.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00158/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 50845 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre agenda rural, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 d’abril de 2022, amb el text 
següent: 

– Sobre l’agenda rural.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític
300-00159/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 50846 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 d’abril de 2022, amb 
el text següent: 

– Sobre l’espionatge polític.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digitals
300-00160/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 50847 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digital, per tal 
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que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 d’abril 
de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’espionatge i la repressió digital.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir restriccions 
de drets en un context de pandèmia
300-00161/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 50848 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre els criteris per establir restriccions de drets en el 
context de pandèmia, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 26, 27 i 28 de maig de 2022, amb el text següent: 

– Quins són els criteris per establir restriccions de drets en el context de pandè-
mia.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, diputat, GP CUP-NCG
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4. Informació

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 els canvis en la Prefectura de Policia i en 
l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra
354-00079/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori sobre les actuacions previstes per a complir la 
sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional tercera 
de l’Estatut per al 2008 en matèria d’infraestructures
354-00109/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 17, tinguda 
el 20.04.2022, DSPC-C 268.

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

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general 
de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
canvis en la Prefectura de Policia i en l’estructura de comandament 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00434/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació dels bombers voluntaris
356-00488/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president 
de la Cambra de Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00558/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Montanyà, director de 
l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - 
Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00559/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’Andrei Boar, investigador de 
l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - 
Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses 
de les comarques de Lleida
356-00560/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 270.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Moreno, investigador 
del Departament d’Administració d’Empreses de la Universitat 
Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
356-00561/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 270.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.
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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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president 
i conseller delegat d’Infraestructures.cat, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i els sobre 
costos del canal Segarra-Garrigues
356-00579/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 12, tinguda el 
20.04.2022, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del 
Servei Català de Trànsit, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
356-00586/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Sol·licitud de compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea 
Regional de Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de 
Girona
356-00587/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels 
estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00588/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi 
la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels 
estudis de doctorat del personal investigador en formació
356-00589/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00590/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00591/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i 
Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
formació
356-00592/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant 
la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
356-00593/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir 
un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
356-00594/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 11, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Diàspora Ebrenca davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre les reclamacions de la campanya «Hem perdut 
lo tren!» i les peticions de restabliment del servei de tren ràpid entre 
Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
356-00601/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 17, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 268.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
Trens Dignes Terres de l’Ebre - Priorat davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les reclamacions 
de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de restabliment 
del servei de tren ràpid entre Tortosa i l’Aldea-Amposta i Barcelona
356-00602/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 17, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 268.

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

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la 
Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius 
i les estratègies de la seva universitat
357-00111/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els 
objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00112/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
el 19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença d’una representació de Ni un Pam de Terra davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la 
proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00135/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 268.
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Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre l’elaboració de la Llei de muntanya
357-00178/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 268.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Recerca i Universitats per a 
exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any 
dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
357-00424/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat 
d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat 
del personal investigador en formació
357-00425/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió 
de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir 
un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
357-00426/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.
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Compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de 
Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un 
pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
357-00427/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença d’una representació de la Central Sindical 
Independent de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
formació
357-00428/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió 
de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir 
un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal 
investigador en formació
357-00429/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.

Compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost 
per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
formació
357-00430/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 11, tinguda el 
19.04.2022, DSPC-C 264.
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Compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra 
de Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les 
comarques de Lleida
357-00433/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 270.

Compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de 
Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School 
of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per 
a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les 
comarques de Lleida
357-00434/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 270.

Compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de 
Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School 
of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per 
a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les 
comarques de Lleida
357-00435/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 270.

Compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament 
d’Administració d’Empreses de la Universitat de Lleida, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
357-00436/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 270.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació dels bombers voluntaris
357-00446/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català 
de Trànsit, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
357-00447/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

Compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de 
Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
357-00448/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 29

CONVOCADA PER AL 27 D’ABRIL DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 27 d’abril de 2022, a les 09.00 h, al saló de sessions

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Decret llei 4/2022, del 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i fi-

nancer. Tram. 203-00022/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la va-
lidació o derogació del decret llei.

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalu-
nya. Tram. 202-00035/12. Comissió de Recerca i Universitats. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 273, 24).

4. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 
del 31 de juliol de 2021. Tram. 237-00003/13. Mesa ampliada. Presentació i votació 
de l’informe (informe: BOPC 289, 25).

5. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 
del 31 de desembre de 2021. Tram. 237-00004/13. Mesa ampliada. Presentació i vo-
tació de l’informe (informe: BOPC 289, 25).
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6. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pede-
ràstia a l’Església. Tram. 252-00017/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 254, 34).

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats 
de la infància. Tram. 300-00154/13. Jessica González Herrera, del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social. Tram. 
300-00156/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran. 
Tram. 300-00157/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural. Tram. 300-00158/13. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir restriccions de drets en 
un context de pandèmia. Tram. 300-00161/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític. Tram. 300-00159/13. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 
2022-2023. Tram. 300-00155/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a minimitzar les conseqüències 
de les crisis econòmica i social que pateixen els catalans. Tram. 300-00153/13. Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digitals. Tram. 300-
00160/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte econòmic de la 
guerra. Tram. 302-00134/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de 
treball. Tram. 302-00128/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació dels jo-
ves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels espais agraris. Tram. 
302-00129/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les me-
sures en l’àmbit energètic. Tram. 302-00132/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida 
de persones refugiades. Tram. 302-00131/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobi-
litat en el context de crisi. Tram. 302-00130/13. Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari. 
Tram. 302-00133/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç fiscal de les fa-
mílies catalanes. Tram. 302-00127/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat creixent. 
Tram. 302-00135/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la 
Presidència
330-00091/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 50504 / Coneixement: 20.04.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Cultura, els dies 20 i 21 d’abril de 2022, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 d’abril de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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	Rebuig de la sol·licitud

	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 20
	354-00105/13
	Rebuig de la sol·licitud

	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 
	354-00106/13
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les actuacions previstes per a complir la sentència del Tribunal Suprem sobre la dispo
	354-00109/13
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els canvis en la Prefectura de Policia i en l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua
	356-00434/13
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’activació d’una ordre de detenció sense cap fonament legal en un procediment judiciali
	356-00460/13
	Rebuig de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra de Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
	356-00558/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’emprese
	356-00559/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalització d’empres
	356-00560/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament d’Administració d’Empreses de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre la deslocalitzaci
	356-00561/13
	Acord sobre la sol·licitud

	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 
	356-00571/13
	Rebuig de la sol·licitud

	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
	356-00572/13
	Rebuig de la sol·licitud

	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 identif
	356-00573/13
	Rebuig de la sol·licitud

	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 4/20
	356-00574/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president i conseller delegat d’Infraestructures.cat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i els sobre costos del canal Segarra-Garrigues
	356-00579/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
	356-00586/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
	356-00587/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
	356-00588/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	356-00589/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	356-00590/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	356-00591/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal i
	356-00592/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	356-00593/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè exposi la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	356-00594/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Diàspora Ebrenca davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les reclamacions de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de restabliment del servei d
	356-00601/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre - Priorat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les reclamacions de la campanya «Hem perdut lo tren!» i les peticions de r
	356-00602/13
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
	357-00111/13
	Substanciació

	Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
	357-00112/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Ni un Pam de Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	357-00135/13
	Substanciació

	Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’elaboració de la Llei de muntanya
	357-00178/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00424/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00425/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00426/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00427/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en 
	357-00428/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rubén de la Fuente Seoane davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00429/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sara Gil Morales davant la Comissió de Recerca i Universitats per a exposar la necessitat d’aconseguir un pressupost per al quart any dels estudis de doctorat del personal investigador en formació
	357-00430/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Saltó i Albareda, president de la Cambra de Comerç de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
	357-00433/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarq
	357-00434/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Andrei Boar, investigador de l’Observatori de Sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comar
	357-00435/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Moreno, investigador del Departament d’Administració d’Empreses de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
	357-00436/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació dels bombers voluntaris
	357-00446/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ramon Lamiel Villaró, director del Servei Català de Trànsit, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
	357-00447/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Costa Barnola, cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les dades de sinistralitat viària a les comarques de Girona
	357-00448/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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