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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 317/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la protecció 
dels animals utilitzats amb finalitats científiques
250-00462/13

ADOPCIÓ

Comissió de Recerca i Universitats, sessió 11, 19.04.2022, DSPC-C 264

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció dels animals 
utilitzats amb finalitats científiques (tram. 250-00462/13), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar els recursos destinats a recerca per a evitar l’experimentació amb 

animals, cercant-hi alternatives reals, amb l’objectiu que Catalunya sigui un referent 
d’innovació científica i tecnològica.

b) Garantir el compliment de l’article 30 del Reial decret 53/2013, de l’1 de fe-
brer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels 
animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, 
perquè, una vegada finalitzada la recerca, els animals puguin ésser donats en adop-
ció o reallotjats en els casos en què es compleixin les condicions establertes.

c) Fer un control estricte de les empreses que fan experimentació amb animals, 
per a garantir que compleixen la normativa vigent i mantenen uns estàndards ètics 
en consonància amb el que demana la societat moderna i avançada.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Erra i Solà; la presidenta de la Comissió, 

Helena Bayo Delgado

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català 
de Prevenció de la Tortura corresponent al 2021
360-00007/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 
25.04.2022, DSPC-C 278.
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Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern corresponent al 2021
360-00011/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 
25.04.2022, DSPC-C 278.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix l’obligació 
de la Generalitat de garantir el 25% de les classes dels centres 
educatius en castellà
250-00407/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 16, tinguda el 26.04.2022, 
DSPC-C 279.

Proposta de resolució sobre la renúncia a la governança seguint els 
criteris de l’Agenda 2030
250-00450/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 271.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Recerca i Universitats, 26.11.2021, DSPC-C 145

Propostes d’audiència aprovades
Compareixença en ponència de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de 

l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director de la Xarxa Universitària 
Global per a la Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00449/13)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 07.02.2022, 14.02.2022, 

21.02.2022, 28.02.2022, 07.03.2022, 14.03.2022, 21.03.2022, 28.03.2022, 25.04.2022

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes
Reunió de la ponència del 7 de febrer de 2022
Compareixença en ponència de Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00293/13)

Compareixença en ponència de Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00312/13)

Compareixença en ponència de Jaume Casals i Pons, exrector de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00313/13)

Compareixença en ponència de María José Figueras Salvat, rectora de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00316/13)

Reunió de la ponència del 14 de febrer de 2022
Compareixença en ponència de Toni Dorado Castaño, coordinador del Programa 

de Doctorat de Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa - Universitat Politècnica de Catalunya Manresa, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00291/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00292/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Centres de 
Recerca Catalans amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00297/13)

Compareixença en ponència de Fernando Macias, en representació del Col·lectiu 
Campo Rom, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00327/13)

Compareixença en ponència de Teresa Navarro, directora de la Fundació d’Em-
presaris de Catalunya (Femcat), amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00328/13)
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Compareixença en ponència de Marc Bernaus i Esqué, en representació de l’As-
sociació de Biotecnòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 353-00336/13)

Reunió de la ponència del 21 de febrer de 2022
Compareixença en ponència de Núria Montserrat Pulido, investigadora princi-

pal de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 353-00307/13)

Compareixença en ponència de Caterina Biscari, directora del Sincrotró Alba i 
representant del Grup d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00317/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Centre Nacional de Super-
computació amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00331/13)

Reunió de la ponència del 28 de febrer de 2022
Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de l’àm-

bit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00294/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 353-00295/13)

Compareixença en ponència d’Enric Banda, president del Consell Assessor de 
Ciència, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00300/13)

Compareixença en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats i mem-
bre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00302/13)

Reunió de la ponència del 7 de març de 2022
Compareixença en ponència de Joan Comella Carnicé, director del Vall d’He-

bron Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00298/13)

Compareixença en ponència d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Co-
neixement, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00310/13)

Compareixença en ponència de Lluís Torner i Sabata, president d’un grup de tre-
ball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00311/13)

Compareixença en ponència de Ramon Moreno Amich, catedràtic de ciències 
ambientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya (tram. 353-00321/13)

Compareixença en ponència de Jacint Jordana Casajuana, director de l’Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00322/13)

Reunió de la ponència del 14 de març de 2022
Compareixença en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor del Departa-

ment d’Operacions, Innovacions i Data Sciences d’ESADE, amb relació al projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00301/13)

Compareixença en ponència d’Antoni Garrell i Guiu, enginyer industrial i expert 
en indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00303/13)
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Compareixença en ponència de Pedro Mier Albert, president de la Comissió 
d’Innovació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, amb re-
lació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00304/13)

Compareixença en ponència de Xavier Marcet, consultor expert en l’àmbit uni-
versitari i de la innovació amb relació al Projecte de llei de la ciència a Catalunya 
(tram. 353-00308/13)

Compareixença en ponència d’Elena Costas-Pérez, professora d’economia i fi-
nances d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00325/13)

Reunió de la ponència del 21 de març de 2022
Compareixença en ponència de Joan Parra Farré, vicepresident del Centre Gestió 

de les Tecnologies Leitat, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00299/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Tecnio amb re-
lació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00305/13)

Compareixença en ponència de Luisa F. Cabeza Fabra, catedràtica de la Univer-
sitat de Lleida especialitzada en energia i sostenibilitat, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00320/13)

Compareixença en ponència de Miquel Duran Portas, catedràtic de l’Institut de 
Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00323/13)

Compareixença en ponència de Myriam García-Berro, directora de Tecnologia i 
Transferència d’Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00326/13)

Reunió de la ponència del 28 de març de 2022
Compareixença en ponència de Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Plani-

ficació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00296/13)

Compareixença en ponència de Xavier Testar Ymbert, delegat del rector per a la 
Innovació i la Transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00309/13)

Compareixença en ponència de Mercè Segarra, vicerectora d’Emprenedoria i 
Transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 353-00318/13)

Compareixença en ponència de Gemma Marfany Nadal, delegada del rector per 
a la Divulgació Científica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00319/13)

Compareixença en ponència d’Inma Pastor, directora de l’Observatori de la 
Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 353-00329/13)

Reunió de la ponència del 25 d’abril de 2022
Compareixença en ponència de Margarita Arboix Arzo, exrectora de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Cata-
lunya (tram. 353-00306/13)

Compareixença en ponència d’Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari d’Univer-
sitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00314/13)

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Grau, exsecretari d’Universi-
tats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00315/13)
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Compareixença en ponència de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta del 
Consell Social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 353-00324/13)

Compareixença en ponència de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director de la Xarxa Universitària 
Global per a la Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00449/13)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència de Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputada d’Els 

Verds - ALE i membre de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Parla-
ment Europeu, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00330/13)

Compareixença en ponència de Laia Balcells, professora de la Universitat de 
Georgetown, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00332/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu de Recer-
ca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00333/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu d’Innova-
ció amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00334/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Max Planck amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00335/13)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 29.04.2022 al 
10.05.2022).
Finiment del termini: 11.05.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
250-00457/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 257)

Havent-se detectat una errada a l’esmena a la Proposta de resolució número 250-
00457/13, publicada en el BOPC 257, cal fer-hi les correccions següents:

On hi diu: 
«Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del punt 1
1. Configurar i aprovar Avaluar i elaborar, si s’escau, protocols sanitaris i poli-

cials i mesures especifiques preventives, informatives, d’inspecció i control per als 
agents sanitaris i policials per actuar millorar la prevenció de front les agressions 
violències sexuals que es cometen per submissió química.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2
2. Fer una estratègia nacional de prevenció de les violències masclistes que in-

clogui campanyes institucionals, recomanacions i guies per alertar a adreçada a 
garantir els drets de la ciutadania a on la prevenció de tots els tipus i formes de les 
agressions violències sexuals tinguin un paper clau. que es cometen per submissió 
química.»

Hi ha de dir: 
«Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del punt únic
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Re-

glament del règim sancionador de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat 
de tracte i no-discriminació que tal com marca la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, 
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgéneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia ha de servir també com a règim 
sancionador d’aquesta llei en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 
proposta de resolució.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48815 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 48815)

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

1. Encarregar, en funció de la disponibilitat pressupostària, un estudi per conèi-
xer les inversions que precisen les muralles per a la seva recuperació.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió en el punt 3

3. Informar en seu parlamentària, en un termini màxim de 2 mesos, de totes les 
actuacions realitzades per part del Departament de Cultura perquè la Seu Vella sigui 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i les perspectives de futur.
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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 16/2021, sobre el 
Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019
256-00009/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 50117, 50122, 50124, 50301, 50433 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

de la Sindicatura de Comptes, 21.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50117)

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

nya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la propos-
ta de resolució subsegüent al debat (tram. 256-00009/13) presentada el 24 de març 
de 2022 i amb número de registre 43564.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el 

Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic 

de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13) i insta el Síndic de 
Greuges a seguir les recomanacions del dit informe.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 50122)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Parlament que han ad-
vertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent al debat (tram. 256-
00009/13) presentada el 22 de Març 2022 i amb número de registre 41949.

On hi diu: 
«i insta al Govern a seguir les recomanacions del dit informe»

Hi ha de dir: 
«i insta al Síndic de Greuges a seguir les recomanacions del dit informe»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50124)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en la proposta de resolució, subsegüent al debat del 
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, 
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corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13), presentada el 23/03/2022 i 
amb número de registre 42811.

On hi diu: 
«insta al Govern»

Hi ha de dir: 
«insta al Síndic de Greuges»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP MIXT (REG. 50301)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució sub-
següent al debat de l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, 
corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13) presentada el 17 de març de 
2022 i amb número de registre 40767.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el 

Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el 

Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-00009/13) i insta el 
Síndic de Greuges a seguir les recomanacions del dit informe.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 50433)

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, comuni-
can a la Mesa del Parlamento que han advertido el error siguiente en proposta de re-
solució subsegüent al debat (tram. 256-00009/13), presentada 22 de marzo de 2022 
y con número de registro 41914.

Donde dice: 
«insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.»

Ha de decir: 
«insta al Síndic de Greuges a seguir les recomendaciones de dicho informe.»

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
en defensa del Sàhara Occidental
401-00016/13

ACORD DE LA JUNTA

20.04.2022

Al Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, el conflicte segueix en-
cara viu després de cinquanta anys, malgrat les múltiples resolucions d’organismes 
internacionals i sentències judicials de tribunals internacionals que li reconeixen el 
dret a celebrar un referèndum d’autodeterminació.

El Parlament de Catalunya considera que la decisió del president del Govern 
espanyol de donar suport al pla autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occiden-
tal suposa un gir diplomàtic i un trencament unilateral amb el consens de les reso-
lucions de les Nacions Unides. Aquesta decisió pot comportar una escalada en la 
guerra reiniciada al novembre del 2020, que va trencar l’alto el foc declarat el 1991.

El Parlament de Catalunya declara que resulta imprescindible una solució polí-
tica justa, duradora i mútuament acceptable, de conformitat amb les resolucions de 
les Nacions Unides, en el marc dels principis i propòsits de la Carta de les Nacions 
Unides, i apel·la a la responsabilitat de totes les parts en la cerca d’una solució amb 
un enfocament multilateral i constructiu que respecti un principi bàsic com és el dret 
a la lliure autodeterminació del poble sahrauí.

Per això, el Parlament de Catalunya reitera la defensa de la celebració d’un re-
ferèndum d’autodeterminació del poble sahrauí, com demanen les Nacions Unides 
en diverses resolucions, com a millor via democràtica per a la resolució pacífica del 
conflicte sobre l’estatus del Sàhara Occidental.

20 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, Marta Vilalta i Torres, Eulàlia Reguant i Cura; David 

Cid Colomer

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant 
la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre la 
transparència del síndic en diverses informacions donades en seu 
parlamentària
356-00582/13

SOL·LICITUD

Presentació: Oscar Aparicio Pedrosa, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 41945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 21.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació 
Local davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre el presumpte cobrament de 
comissions per la concessió de subvencions públiques per a finançar 
projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament
356-00631/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 50121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 25.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’activistes de l’edició del 2022 del 
Programa català de protecció de defensors i defensores dels 
drets humans davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informin sobre llur tasca en defensa dels drets 
humans de col·lectius amenaçats
356-00635/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 50553).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 25.04.2022.

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

Compareixença d’una representació de l’associació Diàspora 
Ebrenca davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar 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
357-00431/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 17, tinguda el 
20.04.2022, DSPC-C 268.
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Compareixença d’una representació de la plataforma Trens Dignes 
Terres de l’Ebre - Priorat davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori per a informar 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
357-00432/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Carme Gomar, directora del Centre de Recursos 
Educatius per a Deficients Auditius del Baix Llobregat, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00462/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.
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