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3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52376 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 52376)

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

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a traslladar al go-
vern de la República Francesa la seva inquietud i interès per les reivindicacions de-
mocràtiques i de diàleg majoritàries de la societat corsa.

Proposta de resolució sobre la reducció del temps d’espera per a 
recollir les denúncies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00606/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 50931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Matías 

Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para reducir tiempos de espera en la recogida de denuncias 
en las Comisarías del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En todo procedimiento judicial derivado de una denuncia penal, la base se fun-

damenta en el atestado y la denuncia. El momento de recoger la denuncia en de-
pendencias policiales, los detalles, los recuerdos recientes de la víctima, la urgencia 
de denunciar un hecho delictivo, son momentos cruciales para el procedimiento que 
seguirá. Omitir detalles por haber transcurrido demasiado tiempo entre los hechos 
puede causar una gran diferencia en el testimonio y dificultar la calificación de los 
hechos delictivos.

En muchos casos, la derivación de los ciudadanos al sistema de «cita previa» a 
través de internet produce un efecto disuasorio que genera que muchos actos delic-
tivos queden sin denunciar. El hecho de tener que esperar (a veces, varios días) para 
poder acudir a Comisaría en la fecha generada por el sistema de cita previa hace que 
muchos ciudadanos pierdan detalles nítidos de los hechos delictivos, o simplemente 
acaben optando por no denunciar los hechos.

Se produce el hecho, además, de que al llegar a dependencias policiales para in-
terponer denuncia, no hay ningún sistema de triaje en la atención a la ciudadanía, 
por lo que los ciudadanos son atendidos principalmente en atención a la hora de lle-
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gada a las dependencias policiales y no por la urgencia de los hechos. Resulta preci-
so instaurar un sistema de triaje que permita, mediante la valoración de los hechos 
que se quieren denunciar, adecuar la atención presencial al ciudadano de acuerdo 
con la prioridad que se derive del nivel asignado de urgencia.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Suprimir el sistema de cita previa para denuncias penales en las dependencias 

de Mossos d’Esquadra.
2. Establecer un sistema de triaje a la hora de la recepción de denuncias en depen-

dencias policiales (comisaría del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, oficinas de policía, 
oficinas de atención a la ciudadanía, etc) que permitan gradar, valorar y clasificar 
en ese mismo momento el grado de urgencia mediante la valoración de los hechos, 
adecuando la atención presencial al ciudadano de acuerdo con la prioridad que se 
derive del nivel asignado, y no del tiempo de espera o del momento de llegada a las 
dependencias policiales, todo ello para dar respuestas adecuadas a las demandas de 
atención inmediata.

3. Aumentar la dotación de recursos humanos reforzando la plantilla de los agen-
tes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que recogen denuncias penales y por violencia 
machista o delitos contra la libertad sexual.

4. Establecer una formación especializada interna como requisito previo a for-
mar parte de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que recogen denuncias 
penales y por violencia machista o delitos contra la libertad sexual, que incluirá la 
necesidad de recoger adecuadamente los aspectos más relevantes de la denuncia, el 
trato y tacto hacia el denunciante, y la gestión emocional para ayudar a la víctima a 
denunciar los hechos con claridad.

Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’obligació de demanar cita prèvia 
per a presentar denúncies a les comissaries del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00607/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’obligació de demanar cita prèvia per inter-
posar denúncies a les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons informacions aparegudes a diversos mitjans de comunicació, les comis-

saries del Cos de Mossos d’Esquadra no recullen denúncies de determinats fets 
delictius, com per exemple els furts, si no és amb cita prèvia. Essent la proximitat 
un dels signes d’identitat del Cos de Mossos d’Esquadra, una decisió d’aquestes ca-
racterístiques sorprèn i desconcerta a la ciutadania, particularment quan la víctima 
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d’un furt o d’un altre delicte es persona a una Comissaria del Cos de Mossos d’Es-
quadra per tal de posar una denúncia a les poques hores d’haver estat víctima.

Així mateix, sorprèn que un canvi d’aquestes característiques no hagi estat ob-
jecte d’una campanya informativa que no sols informi de la decisió, sinó que també 
n’expliqui les raons que l’han motivat.

Per la seva pròpia naturalesa, la presentació d’una denúncia per part d’una víc-
tima no és equiparable a altres tràmits administratius que poden o han d’estar sub-
jectes a la sol·licitud de cita prèvia. En conseqüència, la recollida de denúncies ha 
de continuar essent un servei assequible a la ciutadania en qualsevol Comissaria del 
territori i a qualsevol hora del dia, com així ha estat fins el moment, per ser no sols 
una expressió de la voluntat de proximitat del Cos de Mossos d’Esquadra respecte 
la ciutadania, sinó per tractar-se d’un servei de qualitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Derogar la resolució que estableix l’obligatorietat d’haver de demanar cita prè-

via per posar denúncies en qualsevol comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra, a 
qualsevol hora del dia i per a qualsevol tipus de delicte.

2. Impulsar una campanya informativa a través d’aquells canals que s’estimin 
oportuns per tal que la ciutadania que ha estat víctima d’un presumpte delicte tin-
gui ple coneixement de quin són els seus drets a l’hora de presentar una denúncia.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la redacció del pla d’inspecció 
de mercaderies
250-00608/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre redacció del Pla de inspecció de mercaderies, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La normativa ordenadora del transport estableix que es perseguirà l’augment de 

l’eficàcia de la funció inspectora mitjançant l’elaboració periòdica de plans d’inspecció 
per donar a les actuacions inspectores un caràcter sistemàtic, plans que determinaran 
les línies directrius generals de les operacions o activitats que requereixin actuacions 
especials, donant caràcter prioritari a les accions relatives a les infraccions que tinguin 
més incidència o provoquin més pertorbació a l’ordenació del transport per carretera, 
principalment sobre les que resulten més lesives per a la lliure i ordenada competència 
entre les empreses que operen en el mercat

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Transport i Mo-
bilitat, depenent del Departament de Polítiques Digitals i Territori, i en el marc de 
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les seves competències ha anat aprovant diferents plans d’inspecció de transports, si 
bé el darrer és del 2017.

Per altra banda la Secretaría General de Transportes y Movilidad, Dirección 
General de Transporte Terrestre, depenent del Ministerio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana, ha publicat recentment el Plan de Inspección de Transporte por 
Carretera 2021, que en la seva elaboració ha comptat amb la col·laboració de les au-
toritats autonòmiques competents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reunir, en el termini màxim d’un mes, la Mesa Sectorial del Transport de 

Mercaderies per Carretera. A aquesta reunió el Govern haurà de convidar a un re-
presentant de cada grup parlamentari i a un representant de la unitat de trànsit del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

2. Aportar, en aquesta Mesa Sectorial, les dades d’inspeccions i sancions rea-
litzades els darrers dos anys en matèria del transport de mercaderies en carretera.

3. Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, el nou pla d’inspecció de trans-
ports que haurà de tenir vigència per l’any 2022-2023, on es recullin les novetats 
introduïdes per la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 15 de juliol de 2020.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

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

Proposta de resolució sobre el Pla general de seguretat de Catalunya
250-00609/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el Pla de Seguretat de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca-

talunya estableix l’obligatorietat per part del Govern d’elaborar i aprovar el Pla de 
Seguretat de Catalunya. L’article 15 d’aquesta llei n’estableix el contingut i la perio-
dicitat.

Pel que fa al contingut, el Pla contempla un concepte de la seguretat ampli i 
obert, integrant les previsions generals de riscos, actuacions i mitjans, en matèria de 
seguretat ciutadana, emergències, seguretat viària, així com tots aquells altres as-
pectes que afectin la convivència ciutadana i la seguretat de les persones i els béns 
a Catalunya.

L’article 98.1 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, va modificar la vigència o durada del Pla, inicialment establerta en 
dos anys, passant a ser quadriennal, de manera que el darrer Pla General de Segure-
tat aprovat pel Govern de la Generalitat ja abastava un horitzó de quatre anys (2016-
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2019). Des d’aleshores, i per raons que es desconeixen, no s’ha elaborat ni ha estat 
aprovat el que, d’acord amb la legislació vigent, hauria d’haver estat el Pla General 
de Seguretat de Catalunya (2020-2023).

Ens trobem ja al segon trimestre de 2022 i sembla raonable que el nou Pla de Se-
guretat abasti el període 2022-2025, no sense deixar constància de l’incompliment 
injustificat per part del Govern.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya constata: 
1. L’incompliment per part del Govern de la Generalitat d’atendre el mandat legal 

d’elaborar el Pla de Seguretat de Catalunya.
2. Que aquest incompliment, que s’arrossega des de l’any 2020, no ha estat justi-

ficat per part del Govern, no havent-se exposat cap raó objectiva que pugui explicar 
aquesta deixadesa de funcions per part del Departament d’Interior.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Elaborar i aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya per al període 

2022-2025 en un termini no superior a 3 mesos des de l’aprovació de la present Re-
solució.

4. Incorporar al Pla a què fa referència el punt 4 els aprenentatges assolits en la 
gestió del procés de la Covid-19, modificant, si s’escau, procediments i legislació a 
fi de millorar els processos de gestió de les emergències.

5. Posar una particular atenció, al Pla a què fan referència els punts anteriors, 
en les noves formes de criminalitat, així com en la necessitat d’impulsar polítiques 
preventives i de tenir una mirada transversal de la seguretat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el grau en Radiologia Mèdica 
i Radioteràpia
250-00610/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 51037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent sobre el Grau en radiologia mèdica 
i radioteràpia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Recerca i Uni-
versitats.

Exposició de motius
A Catalunya existeixen al voltant de 12.800 Tècnics Superiors en Imatge per al 

Diagnòstic i Medicina Nuclear i Tècnics Superiors en Radioteràpia i Dosimetria. 
L’any 1978 el Ministeri d’Educació mitjançant OM d’1 de setembre va establir en 
l’àmbit de la Formació Professional de Segon Grau les titulacions de Tècnic Espe-
cialista en Radiodiagnòstic i Tècnic Especialista en Medicina Nuclear. De la ma-
teixa manera, el 23 de maig (BOE 13-06-80) la titulació de Tècnic Especialista en 
Radioteràpia.
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Competencialment, s’inicia la seva regulació amb l’Ordre Ministerial de 14 de 
juny de 1984, del Ministeri de Sanitat i Consum, sobre competències i funcions dels 
tècnics especialistes, i posteriorment per la Llei 44/2003, de 21 de novembre de 
2003, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS). Així, en la disposició tran-
sitòria tercera d’aquesta Llei ja s’estableix la previsió d’adequació de les professions 
sanitàries de formació professional a l’espai europeu d’ensenyament superior.

La formació d’aquesta professió a Espanya es troba molt allunyada de la dels seus 
homòlegs dels Estats membres de la Unió Europea. La normativa vigent en matèria 
educativa que afecta els Tècnics Superiors en Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear i 
de Radioteràpia els situa actualment en l’àmbit de la formació professional de grau 
superior, sent regulada aquesta figura per diversos Reials decrets de l’any 2014, que  
estableixen la titulació de les diferents especialitats, i per Ordres de l’any 2015,  
que estableixen el currículum dels cicles formatius corresponents.

En l’Espai Educatiu Europeu les titulacions dels seus homòlegs professionals que 
realitzen funcions anàlogues a les dels titulats espanyols exigeixen una formació i 
reconeixement de grau universitari, amb una exigència de càrrega lectiva i desen-
volupament de competències també superior (180 a 240 crèdits). És a dir, de 3 a 4 
anys acadèmics a temps complet, la majoria amb 4 anys i en un Grau Universitari.

Això obliga als TSS espanyols que desitgen veure reconeguda la seva titulació 
o exercir en un altre país europeu a realitzar cursos o pràctiques de formació que 
compensin la diferència en els programes formatius entre els països. Amb això es 
perjudica també la lliure circulació d’aquests professionals dins de l’espai europeu.

És evident que una millora de la formació i qualificació d’aquests professionals 
redundaria en la millora de la qualitat tecnicoassistencial que reben els usuaris i fa-
cilitaria la seva innovació i tecnificació en moltes de les seves especialitats. Això és 
particularment important en tractar-se de professionals sobre els quals recau la res-
ponsabilitat de l’ús i aplicació de radiacions ionitzants sobre les persones, bé per al 
diagnòstic o el tractament de les malalties, així com de la seva protecció radiològica.

De fet, també la mateixa Sociedad Española en Radiología Médica, en un comu-
nicat del 22 de setembre del 2021, defensa la formació dels tècnics en imatge mèdica 
i radioteràpia dins de l’àmbit universitari, amb una titulació de graduats università-
ria amb una càrrega lectiva de 240 ECTS.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern de l’Estat a considerar prioritàriament, per existir ja una clara 

harmonització europea, la unificació de les especialitats d’Imatge per al Diagnòstic i  
Medicina Nuclear i Radioteràpia i Dosimetria, en una sola: Grau en Imatge Mèdica 
i Radioteràpia, homologant la seva formació als estàndards europeus.

2. Instar el Govern de l’Estat a incloure en el citat pla de reordenació els proce-
diments i requeriments que permetin als actuals titulats la seva requalificació aca-
dèmica d’acord amb els nous programes i titulacions.

3. Adoptar els acords necessaris perquè als estudis universitaris de Catalunya 
s’implanti el Grau en Imatge Mèdica i Radioteràpia i que, així mateix, reclami al 
Govern de l’Estat en el mateix sentit.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Proposta de resolució sobre la política d’arxius
250-00611/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
política d’arxius de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament, el 21 de març de 2019, va aprovar la Moció 65/XII del Par-

lament de Catalunya, sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya, a proposta del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

En aquesta Moció s’establia un full de ruta molt detallat i exhaustiu de com s’ha-
via de desenvolupar la política d’arxius del Govern. Han passat tres anys i la major 
part dels compromisos estan per desenvolupar.

El Govern s’escuda en la futura aprovació del Pla d’Arxius i d’una nova Llei 
d’Arxius per no haver abordat els grans reptes del sector. Aquesta excusa ja es for-
mulava en l’informe de compliment de la Moció, signada per la Honorable Conse-
llera de Cultura el 28 d’Agost de 2019 (registre d’entrada al Parlament núm. 45587, 
de 13 de setembre de 2019).

Un dels aspectes que instava la Moció al Govern era «reformar, a curt termini, 
l’estructura administrativa del Departament de Cultura per a dotar-lo d’una unitat 
i d’una direcció específica sobre polítiques d’arxius i gestió documental» i també 
«estudiar, en el marc del Pla d’arxius [...], l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius 
i gestió documental del Govern des d’una perspectiva transversal i interdepartamen-
tal, que pugui garantir la gestió única del sistema documental de la Generalitat». 
L’esborrany del Pla d’Arxius que va debatre el Consell Nacional d’Arxius i Gestió 
Documental el passat 10 de desembre de 2021 no dona passos ferms i ambiciosos 
en aquesta direcció, contra el parer de la major part de la professió. Pel que fa a la 
estructura administrativa, tampoc s’ha avançat, dins del Departament de Cultura, en 
l’empoderament de la política d’arxius. No s’ha creat una direcció d’Arxius (ni tant 
sols una subdirecció general d’arxius dins la Direcció General del Patrimoni Cul-
tural) i en canvi, s’ha creat, el 2021, una nova Direcció General de Cultura Digital 
sense cap estructura per sota.

Pel que fa a la resta de les actuacions previstes a la Moció, d’obligat compliment 
per al Govern, no s’han realitzat la majoria. No s’ha ultimat el Cens dels arxius amb 
Patrimoni Documental; no s’ha creat el Registre d’Arxius, ni el Mapa d’Arxius, ni la 
Xarxa d’Arxius; no s’han desplegat polítiques de suport als municipis de menys de 
10.000 habitants en cooperació amb les diputacions; no s’ha reforçat la governança 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya i els seus serveis de suport; no s’ha elaborat un 
protocol d’adquisicions, etc.

La Consellera de Cultura, en la seva compareixença al Parlament del 2 de juliol 
de 2021, va anunciar una nova llei d’arxius. En el Pla de Govern publicat el 21 de 
setembre de 2021, es preveia la modificació de la llei d’arxius, però veiem amb pre-
ocupació que aquesta no està prevista al Pla Normatiu 2021-2023 publicat l’octubre 
de 2021. No ens podem permetre una nova legislatura perduda, en matèria d’arxius, 
sense abordar els grans reptes pendents, amb llei o sense, o bé que aquests es pos-
posin indefinidament esperant la nova llei que no sabem si arribarà.

En definitiva, passen els anys i els grans eixos programàtics en política d’arxius 
que va acordar el Parlament el 2019 no s’han acomplert. El Pla d’Arxius, anunciat 
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pel 2020, encara no s’ha clos, i desconeixem el calendari del nou projecte de llei 
d’arxius

D’altra banda, es preocupant també que el Pla d’Arxius no s’estigui treballant 
amb la suficient complicitat amb els sectors concernits, bàsicament els professio-
nals de l’arxivística i la gestió documental, així com amb els ens locals. Ens temem 
que els fruits de la consulta efectuada amb el sector, que cal dir que ha estat intensa  
i ampla, no s’incorporin a la versió final del Pla.

Finalment, cal que el Pla d’Arxius reconegui que la base del Sistema d’Arxius de 
Catalunya són els arxius municipals, que constitueixen la gran majoria dels fons do-
cumentals del país. És per això que cal implicar-hi els ajuntaments, no només els de 
més de 10.000 habitants, obligats per llei a mantenir un servei d’arxiu, sinó també a 
la resta, que tenen dret a rebre suport de les administracions (nacional i supralocals) 
per a mantenir el seu propi arxiu. Recordem que el Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya (PECcat 2010) qualificava els arxius com a equipaments culturals bàsics.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar, en aquesta legislatura, la nova Llei d’Arxius i Gestió Documental 

de Catalunya, i a remetre als grups parlamentaris el corresponent projecte, abans 
del 30 de març de 2023.

Mentrestant, i d’acord amb les necessitats de la política d’arxius del país, que ha 
de seguir desenvolupant-se mentre la nova llei no arriba, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

2. Donar compliment a les disposicions que conté la Moció 65/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya, aprovada pel Ple del Parla-
ment del 21 de març de 2019 i, en tot cas, a remetre a la Comissió de Cultura del 
Parlament, en el termini de tres mesos, d’un nou informe d’estat de compliment de 
la mateixa.

3. Presentar a la Comissió de Cultura del Parlament, en el termini de tres mesos, 
una memòria de situació dels arxius comarcals, a elaborar per la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, que analitzi, de cada arxiu comarcal, la seva relació amb el 
respectiu ajuntament capital de comarca (en termes de personal, fons, edifici, ges-
tió...), la seva relació amb el corresponent consell comarcal, i la seva relació amb 
el Departament de Cultura, a través de la Xarxa. Aquest informe haurà d’ajudar a 
estudiar solucions i a prendre decisions sobre el model, funcions i governança dels 
arxius comarcals i sobre el nou decret de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

4. Elaborar i aprovar el Pla d’Arxius mitjançant el diàleg i l’acord amb els sectors 
professionals de l’Arxivística i la Gestió Documental, per tal d’assolir un Pla d’Ar-
xius consensuat amb el sector, de manera que els treballs generats per les diferents 
taules de contrast del Pla elaborades pels professionals dels arxius i la gestió docu-
mental s’incorporin fefaentment al catàleg de propostes del Pla.

5. Obrir un procés de diàleg amb els ens locals per tal d’incorporar les seves ne-
cessitats al Pla d’Arxius, atès que la base del Sistema d’Arxius de Catalunya són els 
arxius municipals, i que aquests constitueixen la gran majoria dels fons documen-
tals del país En aquest sentit, cal que el Departament de Cultura obri el diàleg amb 
el món local (FMC i ACM) per acordar els drets i deures dels ens locals en quant 
als arxius municipals i els termes del suport que han de rebre de les administracions 
supralocals. En la mateixa línia també cal plantejar, al Consell de la Mancomunitat 
Cultural, la participació de les diputacions provincials en el suport als ajuntaments 
de menys de 10.000 habitants en matèria d’arxius i gestió documental.

6. Impulsar la ubicació administrativa de la política d’arxius, a partir de l’exercici 
2023, en el departament de la Generalitat de Catalunya que millor pugui garantir la 
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gestió, transversal i interdepartamental, de la política d’arxius i de gestió documen-
tal de tota la organització de la Generalitat, així com de tot el Sistema d’Arxius de 
Catalunya i dotar la gestió pública de la política d’arxius i gestió documental d’una 
autoritat o direcció específica del Sistema d’Arxius de Catalunya amb un grau elevat 
d’empoderament des del punt de vista orgànic.

7. Reconèixer el perfil propi dels arxius històrics provincials i de les seves fun-
cions, en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya, de forma que tant el Pla d’Ar-
xius com la nova llei els contempli específicament, més enllà de considerar-los, com 
fins ara, tres arxius comarcals més. A dotar els arxius històrics provincials dels re-
cursos necessaris per poder portar a terme amb eficàcia les seva doble funció d’ar-
xiu històric provincial i d’arxiu comarcal, així com a buscar àmbits de col·laboració 
eficients amb l’administració estatal titular d’aquests equipaments.

8. Defensar, en el marc de les converses per renovar els càrrecs institucionals 
que ha de nomenar el Parlament de Catalunya, una ràpida substitució de les vacants 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, creada per la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  
bon govern, assegurant la presència al seu si de professionals de l’arxivística i la 
gestió documental.

9. Redefinir i potenciar el paper de l’Arxiu Nacional de Catalunya com una peça 
clau del Sistema d’Arxius de Catalunya, en un moment en que veurà ampliades les 
seves instal·lacions a Sant Cugat del Vallés. En aquest sentit, cal dotar l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya de: 

a) Més i millors serveis de suport als arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, 
en matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius, i de 
recursos suficients per dur-los a terme.

b) Àmplia autonomia de gestió que li permeti els seu desenvolupament com a 
equipament d’àmbit nacional i internacional, dotant-se de l’estructura jurídica de 
gestió adequada.

c) Política d’adquisicions clara i amb recursos econòmics suficients que li perme-
ti ser la destinació principal (per davant d’altres centres del país) dels fons i col·lec-
cions documentals de personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou pla territorial 
de protecció civil de Catalunya
250-00612/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre la redacció d’un nou Procicat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) va ser aprovat ini-

cialment el 16 de maig de 1995 i l’última revisió es va aprovar el 30 d’abril de 2009.
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Segons la resposta del Conseller d’Interior, Honorable Sr. Joan Ignasi Elena (re-
gistre d’entrada 34550 de 21 de febrer) a les preguntes amb número de tramitació 
314-03530/13 a 314-03541/13, els plans de protecció civil s’elaboren per part de la 
Direcció General de Protecció Civil i són aprovats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, a l’article 132, el següent: 
«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció 

civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures re-
latives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels 
serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, 
sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el 
que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat 
pública.

2. La Generalitat, en els casos relatius a emergències i protecció civil d’abast 
superior a Catalunya, ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres co-
munitats autònomes i amb l’Estat.

3. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament 
marítim, en els termes que determini la legislació de l’Estat.

4. La Generalitat participa en l’execució en matèria de seguretat nuclear, en els 
termes que siguin acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si s’escau, en 
les lleis.»

Tanmateix, l’article 84 de l’Estatut, sobre les competències locals, recull que els 
governs locals de Catalunya tenen en tot cas, competències pròpies sobre la protec-
ció civil i la prevenció d’incendis, en els termes que determinin les lleis.

És una evidència que en aquests 11 anys des de la darrera revisió, Catalunya ha 
canviat i molt. Per exemple, a Catalunya, l’any 2009 hi residien, segons dades Ides-
cat, 7.416.605 persones, mentre que en l’actualitat la població és de 7.739.758 perso-
nes, és a dir, un increment de prop del 5% de la població.

L’increment associat de les hectàrees de sòl urbanitzat, urbanitzable i infraes-
tructures han passat de 201.198 hectàrees a 219.333 hectàrees l’any 2021. El Cos de 
Mossos d’esquadra ha passat de 15.118 efectius a 17.889 el 2021 i els bombers han 
disminuït en nombre dels 5.685 han passat als 5.407 efectius el 2021. Les trucades 
al 112 han passat de les 1.266.000 el 2014 (primer any que es tenen dades) a les 
2.090.000 de 2021.

A més, en aquests moments hi ha 149 associacions de protecció civil a Catalu-
nya. Però, a banda de la població, el canvi climàtic amb les característiques nega-
tives associades com incendis, onades de calor, sequera i episodis de pluja intensa 
també s’ha de tenir en consideració.

En definitiva aquests i altres canvis fan necessària la revisió i adequació del Pro-
cicat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear una comissió de treball que, coordinada des de la Direcció General de 

Protecció Civil, realitzi la recopilació de dades prèvies per a la redacció d’un nou Pro-
cicat, en un termini màxim de 3 mesos.

2. Constituir una taula de treball, amb presència de tots els grups parlamentaris 
i representants de les entitats municipals, per a consensuar les línies generals que 
hauran de regir el nou Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, en un termini 
màxim de 3 mesos.

3. Fixar com a termini màxim de 6 mesos des de la finalització dels treballs a 
què fan referència els dos punts anteriors, la redacció del nou Procicat que, prèvia-
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ment a portar-se a aprovació del Consell Executiu, haurà de ser informat a la taula 
esmentada al punt anterior.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació dels plans 
d’emergència municipal
250-00613/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

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

Exposició de motius
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, a l’article 132, el següent: 
«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció 

civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures re-
latives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels 
serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, 
sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el 
que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat 
pública.

Tanmateix, l’article 84, sobre les competències locals, recull que els governs lo-
cals de Catalunya tenen en tot cas, competències pròpies sobre la protecció civil i la 
prevenció d’incendis, en els termes que determinin les lleis.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, disposa, a l’arti-
cle 15.1, que els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autopro-
tecció, i s’han d’aprovar i homologar d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, a l’article 20.1 s’estableix que els plans de protecció civil han de 
ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva in-
tegració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han de 
contenir. D’acord amb l’apartat 2 d’aquest precepte, correspon al Govern determinar 
per reglament l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans 
de protecció civil municipals, com són els plans bàsics d’emergència municipal, els 
plans d’actuació municipals i els plans específics municipals.

En general, els plans de protecció civil els elaboren les entitats interessades, com 
els ajuntaments, els consells comarcals. L’homologació de plans de protecció civil 
correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Posteriorment es formalit-
za la inscripció en el Registre general de plans de protecció civil.

D’acord amb el Decret 155/2014, els municipis han de disposar obligatòriament 
del Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) que és el document 
que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, a fi de prevenir 
i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a 
les possibles situacions d’emergència.
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A més, i en funció de les característiques, els municipis han de tenir alguns dels 
plans especials com Aerocat, Allaucat, Camcat, Infocat, Inuncat, Neucat, Pla espe-
cial d’emergències per pandèmies, Plaseqcat i Plaseqta, Radcat, Sismicat, Transcat 
i Ventcat.

De les dades extretes del propi Departament d’Interior, hi ha un elevat percen-
tatge de municipis que total o parcialment no tenen en vigor ni homologats els plans 
d’emergència municipal, sigui el Duprocim o bé els especialitzats, però el que és 
més preocupants més de 500 municipis de Catalunya no tenen homologat cap pla 
d’emergència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actualitzar, en el termini d’un mes, el llistat dels municipis de Catalunya amb 

indicació de quins plans d’emergència tenen vigents i quins han de redactar i ho-
mologar.

2. Crear una línia de subvencions adreçada als ajuntaments de Catalunya, per a 
la redacció del Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) i per a la 
redacció dels plans especials obligatoris que hagin de redactar.

3. Establir un Pla Integral de suport als ens locals, especialment dirigit a aquells 
que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per aplicar la norma-
tiva en relació als plans d’emergència municipal.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

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

Proposta de resolució sobre la desaparició de menors tutelats 
per la Direcció General de Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00614/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 51054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre la desaparición de menores tutelados 
por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia es el organis-

mo encargado de velar por el bienestar de los menores que se encuentran en alto 
riesgo de marginación social y ejercer la protección y tutela de los niños y adoles-
centes desamparados, asumir la guarda y ejecutar medidas de atención y protección.

La Ley 14/2010 de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adoles-
cencia establece que la Generalitat de Catalunya, mediante la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), tiene la potestad de decidir, sin 
intervención judicial, la separación de un niño o adolescente de su familia y la sus-
pensión de la tutela y la guarda de esta en relación al niño o al adolescente.
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El pasado 9 de marzo tuvo lugar el Acto Institucional del Día de las Personas 
Desaparecidas sin Causa Aparente, organizado por el Departamento de Interior. En 
él se puso de manifiesto que en Cataluña se realizan un número importante de de-
nuncias por desaparición de personas. Tan solo en el año 2021 se presentaron 3.333 
denuncias por desaparición –con una media mensual de 277– de las cuales 1.190 
correspondían a menores de edad entre 13 y 17 años. El perfil de menores desapa-
recidos suele ir asociado con el mundo de la delincuencia, el absentismo escolar o 
el consumo de tóxicos.

La Directora General de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Departa-
mento de Derechos Sociales manifestó en el Acto Institucional la actual situación 
de desaparición en la que se encontraban menores bajo su tutela, de los cuales había 
32 que llevaban dos meses sin ser localizados y 14 más que hacía más de medio año 
que el Gobierno como tutor legal no sabía dónde se encontraban.

Teniendo en cuenta que en otras Comunidades Autónomas han acontecido au-
ténticas barbaridades relacionadas con menores tutelados desaparecidos urge tomar 
medidas para saber cuál es la situación de cada uno de los menores tutelados que 
puedan estar desaparecidos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Reforzar, en coordinación con el Departament d’Interior, acciones para 

activar la búsqueda de los menores tutelados por la DGAIA fugados o desaparecidos.
Segundo: Revisar el protocolo e Instrucciones para asegurar una correcta comu-

nicación a los cuerpos y fuerzas de seguridad y los diferentes servicios y equipos 
de la DGAIA para garantizar la localización en los casos de menores desaparecidos 
y/o fugados.

Tercero: Evaluar los motivos de las desapariciones y replantear las estrategias 
socioeducativas que se emplean para hacer frente a las desapariciones o fugas de 
menores.

Cuarto: Ofrecer una mayor formación y apoyo a los educadores sociales que de-
ben lidiar con eventuales fugas de los menores tutelados por la DGAIA y una aten-
ción más individualizada.

Quinto: Impulsar todas las acciones necesarias ante el Gobierno de la Nación para 
que una vez localizados los menores extranjeros no acompañados, que carecen de la 
condición de refugiados, sean devueltos a sus países de origen para que vivan junto 
a sus familias.

Palacio del Parlamento, 22 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, Mónica Lora Cis-

quer, diputada, GP VOX
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00128/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52365; 52366; 52367 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52365)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00128/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem, GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

Elaborar conjuntament amb els agents econòmics i socials, un pla de transició 
de les persones treballadores amb discapacitat des dels centres especials de treball 
cap a l’empresa ordinària, i permeti articular jurídicament la possibilitat de trànsit 
per part d’un Centre Especial de Treball més enllà de la figura dels enclavaments 
laborals i el treball amb suport, eliminant les traves i penalitzacions laborals ac-
tuals, tot garantint que es respecta en tot moment la lliure decisió dels treballadors 
i treballadores a escollir el seu lloc de treball i la garantia de l’estabilitat dels llocs 
de treball.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, 
GP Cs, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR; GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA; GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 52366)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00128/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1

Que es garanteixin, a la propera ordre de bases dels Centres Especials de Treball 
elaborada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, subvencions a la 
despesa salarial seguint la normativa establerta al Reial Decret 818/2021, de 28 de 
setembre, pel qual es regulen els programes comuns d’activació per a l’ocupació del 
Sistema Nacional d’Ocupació.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
D’addició d’un nou punt a continuació del punt 5

Continuar potenciant els programes de suport a projectes singulars generadors 
d’ocupació sostenible per a persones amb discapacitat, en centres especials de tre-
ball o empreses d’inserció i que impulsin la creació d’ocupació.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS 

(REG. 52367)

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00128/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem, GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

Incrementar les ajudes i subvencions a les empreses del mercat ordinari per a 
l’adaptació de llocs de treball i els programes de treball amb suport, incloses les 
mesures d’accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació, amb 
l’objectiu d’eliminar les barreres d’entrada que puguin dificultar l’accés de les perso-
nes amb discapacitat, col·laborant així amb l’augment de places a l’empresa ordinà-
ria i fer més atractiva la transició dels Centres Especials de Treball cap a aquestes 
empreses.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem, GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

Contribuir a fer més competitius els Centres Especials de Treball, especialment 
en matèria de digitalització i modernització dels processos productius, per facilitar 
així el seu creixement i la generació de major valor afegit, per garantir tant la seva 
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viabilitat econòmica com el seu impacte social; a través de les línies de finançament 
per a inversions.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio 

Martín Blanco, GP Cs, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris
302-00129/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 52318)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels espais agraris 
(tram. 302-00129/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 4

4. Per tal d’augmentar el parc d’habitatge disponible a l’entorn rural, fomentar, 
entre d’altres: la col·laboració entre administracions per tal de promoure la creació 
de sòl residencial o la mobilització de sòl municipal per ús residencial, la rehabili-
tació d’habitatges en desús i la construcció de nous habitatges de titularitat pública.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi
302-00130/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52371 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM 

(REG. 52371)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat en el context de crisi (tram. 302-
00130/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3 amb l’esmena 2 de GP d’Esquerra Republicana i GP de 
Junts per Catalunya

3. Impulsar mesures adreçades a: augmentar les taxes d’autocontenció i de tele- 
treball al conjunt del país, reduir la mobilitat obligada i incentivar l’ús del transport 
públic en detriment del vehicle privat. Entre d’altres, s’elaborarà, amb el consens de 
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, una Guia de reco-
manacions per a la implantació del treball a distància i el teletreball a les empreses.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 5 amb l’esmena 4 de GP d’Esquerra Republicana i GP de 
Junts per Catalunya

5. Prioritzar les inversions en ferrocarril, especialment fora de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, d’entre el conjunt d’inversions en infraestructures de mobilitat a 
ser executades en els propers 10 anys per part del Govern de la Genera-litat; i també 
d’entre aquelles que es derivin del compliment de la Disposició Addicional Tercera 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022.
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida de persones refugiades
302-00131/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52377; 52378; 52379 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, 

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 52377)

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

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de 
persones refugiades (tram. 302-00131/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 8 

8. Seguir exigint a l’Estat espanyol l’adopció de mecanismes efectius de codeci-
sió amb la Generalitat en la gestió de les arribades de persones refugiades sense dis-
tinció del país d’origen, i a no demorar més la transferència de les competències en 
acollida, que són pròpies de la Generalitat, tal com reconeixen diverses sentències 
judicials, així com el traspàs dels corresponents recursos econòmics i flexibilitzar el 
sostre de dèficit fins a 1%, tal com ha reclamat el Molt Honorable President Arago-
nès. En qualsevol cas, garantir que la Generalitat de Catalunya esgota els recursos 
disponibles per la recomanació d’objectiu de dèficit.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 9 

9. Assegurar que en la gestió catalana d’accollida de persones refugiades: 
a. S’incorpora la perspectiva territorial, tot col·laborant estretament amb els muni-

cipis i posant a la seva disposició recursos necessaris que els permetin rescabalar des-
peses d’atenció a les persones refugiades. Uns recursos que a la vegada l’Estat haurà 
de rescabalar al Govern català amb els fons europeus que s’hi ha destinat.

b. Es fa difusió dels canals de comunicació i informació que la Generalitat de 
Catalunya ha creat tant per donar resposta a les necessitats de la població que fuig 
del conflicte com per vehicular les ofertes d’ajut fetes per part de la població cata-
lana.

c. Es treballa amb la màxima coordinació i destinant els recursos necessaris, 
amb les entitats de refugi i els ens locals, per a implementar, d’acord amb les neces-
sitats de les persones refugiades i del territori, les posteriors fases d’acollida de les 
persones refugiades.

c.bis. Garantir la coordinació i la disponibilitat dels recursos extraordinaris ne-
cessaris per part de tots els Departaments de Govern de la Generalitat que tenen 
responsabilitat en la resposta a la crisi humanitària de refugi generada per la guerra 
d’Ucraïna, com ara el Departament de Igualtat i Feminismes, de Salut, el d’Educa-
ció, el d’Empresa i Treball o el d’Afers Exteriors i Govern Obert.
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d. S’atén a totes les víctimes de violències masclistes i de trata amb l’acompa-
nyament i l’atenció adequada que requereixin en cada moment, especialment dones, 
lesbianes, persones trans, altres persones sexe-gènere dissidents i membres de co-
munitats ètniques minoritzades, fent les modificacions pressupostàries necessàries 
per destinar-hi els recursos econòmics extraordinaris necessaris per a fer-hi front.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David 

Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 52378)

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

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades (tram. 302-
00131/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7

7. Augmentar els recursos que la Generalitat destina a acollida, assegurant que 
els fons Europeus per a l’acollida de refugiats son transferits a la Generalitat de Ca-
talunya, a través del Pla refugi per continuar treballant en la gestió de l’acollida de 
les persones refugiades arribades a Catalunya, donant suport als ens locals que ate-
nen i orienten les seves necessitats amb recursos específics a través del reforç dels 
contractes programa per l’atenció a població refugiada i immigrada, així com imple-
mentar el pla de reforç de personal d’acollida aprovat recentment.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52379)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades (tram. 302-
00131/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la nova lletra e) al punt 9

e. Es promou el coneixement comunitari, de l’entorn, l’aprenentatge lingüístic i 
l’ús social del català, en el marc de les activitats d’acollida i d’inserció sociolaboral
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la nova lletra f ) al punt 9

f. Continuar garantint l’accés al sistema educatiu obligatori a les persones que 
ho requereixin en el marc de l’acollida de les persones desplaçades i sol·licitants de 
protecció temporal.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions 
i les mesures en l’àmbit energètic
302-00132/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52315; 52316; 52325; 52370 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR  

REG. 52315)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions 
i les mesures en l’àmbit energètic (tram. 302-00132/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 1

1. Reivindica la necessitat urgent d’un sistema energètic renovable, descarbonitzat 
i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada, i per tant és necessari 
que les polítiques energètiques estiguin emmarcades en un model energètic sobirà, de-
mocratitzat amb participació de la ciutadania i les entitats públiques, en la seva cap-
tació, però també en les xarxes de transport i distribució, i amb la màxima complicitat 
i equilibri territorial. Tot això amb l’objectiu clar i el ferm i inaplaçable compromís 
d’assolir el 100% d’energies renovables abans del 2050 a Catalunya i cobrir el 50% 
de la demanda elèctrica a partir de fons renovables el 2030.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52316)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en l’àmbit energètic 
(tram. 302-00132/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4.a

a. Un treball fet a través de les Oficines Comarcals per la Transició Energètica, 
conjuntament amb el món local i agents econòmics i socials territorials, que planifi-
qui i ordeni el territori garantint la diversitat dels agents i l’assoliment d’un sistema 
elèctric 100% renovable en l’horitzó del 2050 seguint amb el marc de governança 
europeu de l’energia i el clima.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, porta-

veus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR 

(REG. 52325)

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

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesu-
res en l’àmbit energètic (tram. 302-00132/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar
De modificació del punt 2

2. Manifesta la urgència d’avançar cap a la sobirania energètica que permeti 
trencar amb l’oligopoli imposat fins avui per l’actual sistema elèctric i que, emparat 
per l’Estat espanyol, ha generat una estafa estructural amb preus de l’energia de-
sorbitats, i generi la creació des de l’àmbit públic d’un sistema just i sobirà en totes 
les fases: generació, transport i distribució i comercialització. I manifesta també la 
urgència d’impulsar accions immediates per corregir la injusta i desproporciona-
da factura energètica de la ciutadania i de la petita i mitjana empresa catalana en 
aquests moments.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, por-

taveus



BOPC 296
2 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 26

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52370)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en l’àmbit energètic (tram. 302-
00132/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou subpunt 9.q)

q) Aprovar amb urgència i d’aplicació immediata la reglamentació específica de 
les Comunitats Energètiques Renovables i Ciutadanes enteses com una associació, 
cooperativa, societat, organització sense beneficis financers o una altra entitat Jurí-
dica que estigui controlada per accionistes, o membres locals, generalment orientada 
al valor més que a la rendibilitat, dedicada a la generació distribuïda i a la realitza-
ció d’activitats de gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador a nivell 
local, fins i tot a escala transfronterera.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal 
sanitari
302-00133/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52374; 52375 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN 

NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 

PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52374)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Alícia Romero Llano, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu  
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del  
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari 
(tram. 302-00133/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 3

3. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i 
comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques  
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i d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera profes-
sional als residents d’aquesta especialitat.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del pun 9.a.

9. a) Destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la parti-
da de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de 
la salut.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52375)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, porta-
veu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
personal sanitari (tram. 302-00133/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places 
de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com 
amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres 
públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció 
64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè 
les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida la-
boral i personal dignament.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte 
econòmic de la guerra
302-00134/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 52373 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ 

PODEM (REG. 52373)

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

nya, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’impacte econòmic de la guerra (tram. 302-00134/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP Socialistes i Units per Avançar, i GP En Comú 
Podem

11. Instar l’Estat a donar suport al projecte «European Chip Act», a través del 
PERTE sobre microxips i semiconductors, que promou la Generalitat de Catalunya 
en els seus projectes emblemàtics, i en concret els projectes Xip-Europeu i FabCat 
que impulsen les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona, conjuntament amb les 
universitats de Catalunya (UdC, UAB, UB, UPC, URV i URL), centres de recerca 
CERCA, i de desenvolupament com l’Institut de Microelectrònica de Barcelona, el 
Barcelona Supercomputing Center, EURECAT i grups de voluntaris coordinats pel 
Tecnoateneu de Vilablareix. La destinació a Catalunya del PERTE de semiconduc-
tors ajudarà també a compensar el baix nivell d’assignació de fons NGEU a Cata-
lunya, que està al voltant del 8% i potenciarà l’atracció d’inversions en torn a la in-
dústria de semiconductors que avui té una gran importància geoestratègica en tots 
els sectors tecnològics.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Da-

vid Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió 
dels Incendis Forestals
406-00006/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP PSC-UNITS

Reg. 50930; 51022 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.04.2022

Reg. 50930

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi 
de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 51022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Ramon Espadaler Parcerisas ha estat designat membre de 
la Comissió d’Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals.

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

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 176/XIV, sobre el sexisme 
en els videojocs
290-00145/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50113 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.04.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 176/XIV, sobre el 
sexisme en els videojocs (tram. 290-00145/13), us informo del següent:

El sector de les TIC ocupa a Catalunya 113.600 persones, xifra que suposa el 
3,2% de la població catalana ocupada, segons dades de l’enquesta de població activa 
del quart trimestre de 2021. El sector de les TIC s’ha erigit en generador d’ocupació 
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durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb bones 
perspectives econòmiques i socials.

Malgrat això, hi ha una important bretxa de gènere en el sector, a Catalunya 
35.8000 dones són ocupades al sector, això suposa un 25% d’ocupació femenina, 
però si atenem a quantes són perfils especialistes TIC el percentatge es redueix al 
19% segons dades de l’enquesta d’Ús de les TIC i el comerç electrònic (CE) a les 
empreses pel període 2020-2021.

Per altra banda, segons dades del Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Vide-
ojoc de l’any 2020 el sector del videojoc català és un dels sectors més dinàmics i en 
clar creixement els darrers anys. La indústria va facturar 473 milions d’euros el 2019, 
una xifra que suposa un creixement del 10,3% respecte als ingressos de l’any anterior.

Les empreses del videojoc a Catalunya ocupen a més de 3.300 professionals, 
dels quals un 20% són dones un percentatge encara menor si analitzem les posicions 
TIC, i una bretxa de gènere en competències digitals avançades que es relaciona 
amb la manca d’eleccions tecnològiques en els estudis TIC. Aquestes dades coinci-
deixen amb els estudis i anàlisis sobre el sector TIC i la persistent bretxa digital de 
gènere. Es tracta de sectors fortament masculinitzats.

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
promou i impulsa formació de programació per a videojocs; disseny de videojocs i 
conceptualització; animació de personatges 3D aplicada a cinema i videojocs d’ani-
mació de personatges 3D aplicada al character animation; modelat i texturat de per-
sonatges 3D per a produccions audiovisuals i videojocs i rigging de personatges 3D 
per a produccions audiovisuals i videojocs.

Des de l’any 2019 fins al 2021, en aquestes accions formatives realitzades, s’ha 
aconseguit una mitjana de participació de dones del 29,71%.

D’altra banda, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya prioritza les dones en 
altres convocatòries vinculades al sector digital, com +TalentCat, programa de For-
mació Professional per a l’Ocupació en especialitats digitals d’alt nivell de qualifi-
cació, i la convocatòria ADA, per a l’adquisició i millora de competències digitals 
per a l’ocupació.

Per continuar avançant en els objectius de la moció des de la Direcció General de 
Societat Digital (DGSD) del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Di-
gitals i Territori també s’ha desenvolupat el Pla STEMcat, un pla interdepartamental 
d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques 
és una iniciativa que respon a la necessitat d’encarar el desequilibri que es produeix 
actualment, en certs àmbits de la ciència i la tecnologia, entre l’oferta laboral i les 
persones formades i preparades per satisfer-la.

Aquest repte planteja la necessitat d’emprendre actuacions a tot l’àmbit educa-
tiu, però incidint principalment, en dos grups de població: d’una banda, és impres-
cindible aconseguir una major participació de les dones en les professions STEM 
i, especialment, en l’àmbit tecnològic; de l’altra, cal incidir en els col·lectius en risc 
d’exclusió, que escullen els estudis que porten a aquestes professions amb menor 
proporció que la resta de la població.

A la vegada també s’ha impulsat, des de la DGSD, el PLA DonaTIC per l’impuls 
a l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. L’any 2021, el Govern va 
aprovar la convocatòria d’una nova línia de subvencions per impulsar l’emprenedo-
ria i el lideratge femení en l’àmbit digital amb la finalitat millorar la competitivi-
tat de les empreses, la implantació d’iniciatives empresarials de caràcter innovador 
amb base tecnològica promogudes per dones, impulsant l’emprenedoria i el lideratge 
de les dones. N’han resultat beneficiàries 21 empreses amb un pressupost total de 
500.000€. Entre elles, una de les empreses és una start-up catalana amb seu a Ma-
taró dedicada a la gamificació de rutes turístiques, amb un equip de tres dones em-
prenedores. Actualment, està pendent de publicació una nova edició que ha ampliat 
a 1M€ l’import destinat a la convocatòria del 2022.
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En el marc del Pla DonaTIC, la mateixa Direcció General també organitza els 
Premis DonaTIC, que tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de 
les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, 
i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les dis-
ciplines STEM en el futur. Els Premis DonaTIC s’han consolidat com a referent a 
l’hora de reconèixer i divulgar la feina de les estudiants i professionals catalanes en 
l’àmbit tecnològic.

Fem referència a la segona part de la resolució, cal destacar que el Departament 
d’Educació, du a terme formacions de la USAV destinades a la prevenció i detecció 
de les violències masclistes en entorns digitals. Aquestes formacions estan desti-
nades al personal docent, als equips directius, a la Inspecció educativa i als equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP). Per a més informació consultar 
el document Les escoles lliures de violències (apartat Formació, pàg. 20):

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/mono-
grafies/escoles-lliures-violencies/escoles-lliures-violencies.pdf

Paral·lelament, en el marc de la prevenció de les violències i les conductes nega-
tives en entorns digitals, el Departament d’Educació treballa per formar els infants i 
joves en usos i hàbits tecnològics saludables. En aquest sentit, una de les actuacions 
que s’executen és la publicació de continguts com l’Ús i abús de les tecnologies, on 
s’inclouen recomanacions i recursos d’hàbits responsables, dirigits a les famílies, 
per tal de fomentar el bon ús de les tecnologies digitals.

En relació amb el tractament de l’ús de la tecnologia als centres educatius, també 
es pot accedir a un apartat de mòduls formatius dirigit a les escoles amb materials  
i activitats per a treballar amb l’alumnat.

Finalment, s’informa que actualment s’està desplegant el Pla d’educació digital 
de Catalunya 2020-2023. Aquest Pla té com a objectiu, entre d’altres, assegurar que 
l’alumnat de Catalunya sigui digitalment competent en acabar l’ensenyament obliga-
tori i augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent 
entesa com una competència clau del segle XXI: https://educacio.gencat.cat/ca/de-
partament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/.

Les famílies i l’entorn també tenen un paper clau en l’educació d’infants i joves, 
per aquest motiu des del marc de treball d’aquest Pla s’impulsa la iniciativa «Famí-
lies digitals» per fer front a l’escletxa digital dins i fora dels centres educatius, i pro-
vocar el màxim aprofitament i impacte dels recursos facilitats.

A més, d’entre els programes d’innovació pedagògica del Departament d’Educa-
ció també cal destacar els següents:

– El programa mòbils.edu, enfocat a l’impuls de la tecnologia digital en els cen-
tres i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per 
al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció 
tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit 
educatiu: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/
programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxille-
rat/mobils-edu/

– El programa Tecnologies digitals per a l’aprenentatge, que té per objectiu 
afavorir que l’alumnat assoleixi la competència digital, incentivant-ne la motiva-
ció mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i promoure’n les vocacions ci-
entificotecnològiques, i també donar a conèixer les diferents vies d’integració de 
les tecnologies digitals a tots els centres educatius: https://educacio.gencat.cat/ca/
arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educa-
cio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/tecnologies-digitals-aprenentatge/

Barcelona, 19 d’abril de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/escoles-lliures-violencies/escoles-lliures-violencies.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/escoles-lliures-violencies/escoles-lliures-violencies.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/us-tecnologies/us-abus-tecnologies/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/recomanacions/us-abus-tecnologies/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/us-tecnologies/us-abus-tecnologies/recursos-eines/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/moduls-formatius/us-abus-tecnologies/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/mobils-edu/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/mobils-edu/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/mobils-edu/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/tecnologies-digitals-aprenentatge/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/tecnologies-digitals-aprenentatge/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/programes-innovacio-pedagogica/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/tecnologies-digitals-aprenentatge/
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4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51034 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.04.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al punt e.2n) de la Moció 76/XIV, sobre els Jocs 
Olímpics d’Hivern (tram. 390-00076/13), us informo del següent:

Actualment, el Departament d’Educació participa i gestiona les beques convo-
cades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen 
ensenyaments postobligatoris no universitaris, adreçades a l’alumnat de batxillerat, 
cicles de formació professional, ensenyaments artístics, esportius, religiosos i d’idio-
mes, entre d’altres.

Aquestes beques contemplen una prestació de quantia fixa de com a mínim 300€ 
(que pot ser de 1.700€ per renda familiar, més 1.600€ per canvi de residència, i en-
tre 50 i 115€ més segons l’expedient acadèmic), lligada a la renda, a la residència 
de l’estudiant durant el curs escolar i a l’excel·lència, i una quantia variable (segons 
el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la 
seva renda familiar). Per exemple, en la convocatòria de beques corresponent al curs 
2020-2021, es van concedir un total de 31.541 beques per a l’alumnat de formació 
professional. Les beques ja existents arriben a un 25% del total d’alumnat de cicles 
de formació professional, tant de grau mitjà com superior.

Així mateix, el Departament d’Educació també participa i gestiona les beques 
convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a beques de caràc-
ter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2021-2022, 
destinades a l’alumnat que cursa estudis universitaris.

Actualment però, resta pendent que el Govern espanyol faci efectiu el traspàs de 
la competència en la gestió del fons de les beques i ajuts a l’estudi a la Generalitat de 
Catalunya, segons va dictar el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 2016, 
en què va resoldre favorablement un recurs del Govern de la Generalitat contra el 
Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de beques  
i ajudes a l’estudi personalitzades.

D’altra banda, la Direcció General d’Universitats del Departament de Recer-
ca i Universitats, mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), convoca, anualment, els ajuts per a l’estudiantat universitari de les co-
marques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA). La convocatòria d’en-
guany, corresponent al curs 2021-2022, està pendent de resoldre’s, amb una dotació 
de 392.000 € del pressupost 2022. De cara al curs 2023-24, s’estudiarà la possibilitat 
d’ampliació o modificació dels ajuts. L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir 
ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt 
Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA), en què algun dels membres estigui ma-
triculat en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic 
per al qual se sol·licita l’ajut. La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament 
fora de la comarca on es té la residència familiar. Les famílies susceptibles de rebre 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59&temesNom=Educaci%C3%B3%20i%20formaci%C3%B3
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-GRAL
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els ajuts han de residir en una de les comarques següents: l’Alt Urgell, l’Alta Riba-
gorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran.

Barcelona, 20 d’abril de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre la gestió de la Residència 
Ca n’Amell, de Premià de Mar
354-00110/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP Cs (reg. 47964).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials i amb el conseller de Salut perquè 
informin sobre l’aplicació del Pla d’acció per a la gestió de persones 
en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia 
per COVID-19
354-00113/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Basha Changue Canalejo, juntament amb una altra 
diputada del GP CUP-NCG (reg. 52125).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre la gestió i infraocupació 
de les places per a persones amb Covid-19 de les residències de 
referència durant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
354-00115/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada 
del GP ECP (reg. 52162).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 27.04.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
el conseller de Salut sobre la gestió i infraocupació de les places per 
a persones amb Covid-19 de les residències de referència durant la 
crisi sanitària derivada de la pandèmia
354-00116/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada 
del GP ECP (reg. 52163).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 27.04.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de Chakir El Homrani, exconseller 
de Treball, Afers Socials i Família, davant la Comissió de Drets 
Socials perquè informi sobre la gestió de la Residència Ca n’Amell, 
de Premià de Mar
356-00621/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 47965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretaria general de Drets 
Socials davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la gestió de la Residència Ca n’Amell, de Premià de Mar
356-00622/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 47966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, 
exsecretari general de Treball, Afers Socials i Família, davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la gestió de la 
Residència Ca n’Amell, de Premià de Mar
356-00623/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 47967).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amorós March, exsecretari 
general de Treball, Afers Socials i Família, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre la gestió de la Residència Ca 
n’Amell, de Premià de Mar
356-00624/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 47968).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les contractacions del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona
356-00632/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 50434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran 
de Manresa davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre la situació de la gent gran del Bages i les seves necessitats 
assistencials
356-00637/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jessica González Herrera, del GP ECP (reg. 50961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, ex consellera de Salut, 
i de Chakir el Homrani, ex conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, davant la Comissió de Drets Socials perquè informin sobre 
l’aplicació del Pla d’acció per a la gestió de persones en l’àmbit 
residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per 
COVID-19
356-00639/13

SOL·LICITUD

Presentació: Basha Changue Canalejo, juntament amb una altra diputada del GP 
CUP-NCG (reg. 52124).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Chakir el Homrani, exconseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre la gestió i infraocupació de les places per a 
persones amb Covid-19 de les residències de referència durant la 
crisi sanitària derivada de la pandèmia
356-00641/13

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP ECP 
(reg. 52164).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés, exconsellera de Salut, 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la gestió 
i infraocupació de les places per a persones amb Covid-19 de les 
residències de referència durant la crisi sanitària derivada de la 
pandèmia
356-00642/13

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP ECP 
(reg. 52165).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 27.04.2022.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre les activitats de l’Institut Català Internacional 
per la Pau corresponent al 2021
334-00048/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE L’INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL 

PER LA PAU

Reg. 51053 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació: Mesa del Parlament, 26.04.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em complau posar-me en contacte amb vosté, com a president de l’Institut Ca-

talà Internacional per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença al 
Parlament de Catalunya, tal i com estableix la Llei de creació de l’ICIP, per presen-
tar la memòria anual d’activitats 2021. Concretament, al seu article 15, es diu que 
«La Junta de Govern ha d’elaborar un informe anual de les activitats de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, que contingui les propostes i les observacions que 
consideri rellevants. Aquest informe ha d’èsser publicat, lliurat al Govern i presentat 
al Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria presentar davant la comissió 
competent les activitats realitzades al 2021.
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Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva demanda de poder presentar 
l’Informe de l’any 2021, i en nom de la Junta de Govern.

L’Informe anual d’activitats memòria ICIP 2021 es troba disponible a la nostra 
pàgina web: https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/04/Memoria2021.pdf.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves notícies.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 21 d’abril de 2022
Xavier Masllorens Escubós, president Institut Català Internacional per la Pau

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució 35/2022 de la Secretària General, per deixar sense efectes 
les resolucions d’assignació de tasques a diversos lletrats

RESOLUCIÓ

Secretaria General
Per mitjà de les resolucions 1/2021, 2/2021, 3/2021 i 4/2021, del 23 de juliol, del 

lletrat major, s’assignaven les tasques d’assessorament jurídic en l’elaboració d’una 
base de dades de conceptes jurídics al lletrat Xavier Muro i Bas, en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal a la lletrada Mercè Arderiu Usart, en matèria 
de qualitat normativa a la lletrada Clara Marsan Raventós i en matèria del dret d’ac-
cés a la informació al lletrat Mario Núñez Martínez.

D’acord amb la Resolució 15/2022 de la secretària general, per deixar sense 
efectes una delegació de funcions en el lletrat major i fent ús de les competències 
que m’atribueixen els articles 2.1 i 9 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya,

Resolc: 
Deixar sense efectes, a partir de la data de signatura, l’assignació de tasques feta 

per mitjà de les resolucions 1/2021, 2/2021, 3/2021 i 4/2021, del 23 de juliol, del lle-
trat major.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Esther Andreu i Fornós, secretària general

https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/04/Memoria2021.pdf
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