
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat sobre la prohibició 
de les armes nuclears
250-00629/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 11

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del tram de l’autovia A-2 
de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
250-00630/13
Presentació: GP JxCat, GP ERC 12

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la modernització de les 
assegurances agràries
250-00631/13
Presentació: GP VOX 13

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 16

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les eleccions per a de-
terminar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya
256-00015/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contractació ad-
ministrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parla-
ment de Catalunya de l’any 2021
256-00020/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 22

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
256-00021/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2019
257-00001/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 25
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió finan-
cera i de garantia en l’accés als serveis bancaris
270-00004/13
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP 26

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge 
de representants polítics, activistes, periodistes i llurs familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els programes Pegasus i Candiru
252-00019/13
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP 38

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació profes-
sional del curs 2022-2023
302-00138/13
Esmenes transaccionals presentades 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sec-
tor social
302-00139/13
Esmenes transaccionals presentades 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància
302-00140/13
Esmenes transaccionals presentades 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00141/13
Esmenes transaccionals presentades 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repressió digitals
302-00144/13
Esmenes transaccionals presentades 47

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
410-00006/13
Baixa de membres 48
Adscripció de diputats del GP ERC 48

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
Rectificació d’una designació de membre del G Mixt 48

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Substitució de diputats 49

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
406-00007/13
Rectificació d’una adscripció de diputats del GP ERC 49

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13
Designació de membres 50
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Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00002/13
Designació de membres 50

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13
Retirada d’una designació de membre del GP CUP-NCG 50
Designació de membres 51

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13
Designació de membres 51

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 36/XIV, sobre la gestió dels espais agraris
390-00036/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 52

Control del compliment de la Moció 52/XIV, sobre la llengua catalana a la justícia
390-00052/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 53

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert perquè informi sobre 
la despesa del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
354-00114/13
Sol·licitud i tramitació 57

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per 
a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00812/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Fundació amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar 
el sensellarisme
352-00813/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Assís Centre d’Acollida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00814/13
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Sant Joan de Déu Serveis 
Socials, Barcelona - Centre Residencial d’Inclusió Creu dels Molers, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00815/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Sant Egidi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00816/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Milian Massana, catedràtic de Dret Ad-
ministratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00817/13
Sol·licitud 58
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Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00818/13
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Pitarch, professora i doctora en Segu-
retat Humana i Dret Global de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00819/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Raquel Prado, professora de Dret Administra-
tiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00820/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Almudena González, professora de Dret Ad-
ministratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00821/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00822/13
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00823/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00824/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, en representació d’ASSÍS Centre 
d’Acollida amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per 
a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00825/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte «Lola no estàs 
sola» amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
352-00826/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Peio Sànchez, rector de la parròquia de Santa 
Anna, de Barcelona, doctor en teologia i membre de la Fundació Adsis, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00827/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Atenció a Per-
sones Sense Llar, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures tran-
sitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00828/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Empresarial 
de Fruita de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00829/13
Sol·licitud 61
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Proposta d’audiència en ponència d’Albert Parés, en representació de l’Associació 
Noves Vies, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per 
a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00830/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de KuB Berlín amb relació 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00831/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de The Big Issue Foundation, 
del Regne Unit, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00832/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Ricard Fernàndez Ontiveros, gerent de l’Ajun-
tament del Prat de Llobregat i ex-gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00833/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Maribel Ramos, subdirectora general d’Hogar 
Sí, de la Fundació RAIS, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00834/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Belchí, presidenta d’AIRES, Associació 
per a la Inclusió Residencial i Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00835/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00836/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ningú sense Llar Grame-
net amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
352-00837/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, professor de ciències polítiques i 
socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00838/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència de Blanca Garcés, doctora en ciències socials i 
investigadora sènior de l’àrea de migracions del Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitò-
ries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00839/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, educadora social i responsable del 
programa «Dones amb llar» d’Assís Centre d’Acollida, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00840/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència de Joan Uribe, professor d’antropologia social 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures tran-
sitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00841/13
Sol·licitud 64
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Proposta d’audiència en ponència de María José Aldanas, coordinadora de la xarxa 
Housing Rights Watch de la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Tre-
ballen amb les Persones Sense Llar, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00842/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Pitarch Rodríguez, caporala de l’Oficina 
de Proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i professora de models de segure-
tat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00843/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de Sònia Fuertes, comissionada d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures tran-
sitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00844/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència de Laia Ortiz, directora d’Acció Social de l’Ajun-
tament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de 
mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00845/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Milian i Massana, catedràtic de dret ad-
ministratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00846/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Sant Egidi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00847/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Sant Joan de Déu Serveis 
Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00848/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Fundació amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar 
el sensellarisme
352-00849/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per 
a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00850/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Assís Centre d’Acollida 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00851/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Atenció a Per-
sones sense Llar amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00852/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat La Sopa amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erra-
dicar el sensellarisme
352-00853/13
Sol·licitud 67
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Lola no Estàs Sola 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00854/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Sant Ignasi amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erra-
dicar el sensellarisme
352-00855/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Bonanit amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00856/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència de Ferran Busquet, director de la Fundació Arrels, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00857/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Sant Egidi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00858/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Roig, cap de Comunicació i Relacions 
Institucionals de Càritas Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00859/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casal l’Amic 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00860/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per 
la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants amb relació a 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00861/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en ponència de Fran Calvo, psicopedagog i educador social, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00862/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència del director general de la Seguretat Social amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00863/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència de la cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Se-
guretat Ciutadana de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb relació 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00864/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència de la directora general de Migracions, Refugi i Anti-
racisme amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00865/13
Sol·licitud 69
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Proposta d’audiència en ponència del responsable de la Unitat de Recursos Comu-
nitaris del Departament de Justícia amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00866/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en ponència del director del Pla director de salut mental i ad-
diccions amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00867/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència la directora general de Planificació en Salut amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00868/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència de la secretària del Consell de Direcció del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00869/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència del subdirector general d’Anàlisi i Programació de 
la Direcció General de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00870/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència del director general de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00871/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència del director de Programes Socials d’Habitatge 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00872/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de la responsable de Projectes d’Inclusió Social 
d’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per 
a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00873/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Sònia Oriola, representant de l’Associació 
Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00874/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Josep Lluís Bonet, representant de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures tran-
sitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00875/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Susanna Mérida, representant de la Federació 
de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitò-
ries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00876/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Josep Miquel Bertran, director gerent de l’Ins-
titut Municipal de Serveis socials de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00877/13
Sol·licitud 72
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Fortea, directora de Serveis d’Atenció 
al Sensellarisme de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00878/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència Xavier Mauri, director general de Cohabitac, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00879/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Laura Domínguez, directora de l’Àrea de Clients 
de Suara Cooperativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00880/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Marta Eugenia González Gutiérrez, directora 
general de l’entitat Vincle, Recerca i Acció Social, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00881/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Maneu, director de la Comissió Per-
manent de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Sant Joan de Déu, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00882/13
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Roger Civit, director general de la Taula del 
Tercer Sector, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00883/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Mariona Puigdellívol, directora d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00884/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ruiz, representant del Centre d’Acollida 
Assís, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
352-00885/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Torrent, representant de Platafor-
ma pel Dret a un Habitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00886/13
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, especialista en sensellarisme, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
352-00887/13
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català 
de les Dones, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00888/13
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Manuela Fernández Ruiz, directora de l’Orga-
nisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i er-
radicar el sensellarisme
352-00889/13
Sol·licitud 75
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Sol·licitud de compareixença de Mònica Roca, presidenta de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00651/13
Sol·licitud 75

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00652/13
Sol·licitud 76

Sol·licitud de compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut de Microelectrò-
nica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
el projecte FabCat
356-00653/13
Sol·licitud 76

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
el projecte FabCat
356-00654/13
Sol·licitud 76

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Farrés Berenguer, coordinador de voluntaris 
del Tecnoateneu de Vilablareix, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre el projecte FabCat
356-00655/13
Sol·licitud 76

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural i la Comissió d’Interior amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural i el conseller d’Interior sobre el programa per a la prevenció 
i extinció d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00062/13
Sol·licitud 77

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural amb el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural sobre el programa per a la prevenció 
i extinció d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00063/13
Sol·licitud 77

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

Compareixença del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe so-
bre les activitats del 2021
359-00014/13
Sol·licitud 77

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 308
16 de maig de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 11 

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat 
sobre la prohibició de les armes nuclears
250-00629/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 53156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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, 
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 estableixen els articles 107, 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desar-
mament nuclear i el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació, i tramitada pel procediment d’urgència, en totes les fases, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Setanta set anys més tard de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki, el món no s’ha 

deslliurat de l’existència de les armes de destrucció massiva més demolidores: les 
armes nuclears.

Malgrat els acords bilaterals de desarmament després de la Guerra Freda, i l’im-
puls inicial del Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) avui, al món, tenim 13.000 
armes nuclears repartides entre 9 països. En els darrers anys, la majoria de potèn-
cies nuclears han estat desenvolupant programes de modernització i renovació dels 
seus arsenals.

Una situació prou desconeguda per la majoria de la societat que, arran de la 
guerra a Ucraïna, s’ha situat entre les primeres preocupacions de la comunitat in-
ternacional en la mesura que suposen una amenaça global i permanent per a la hu-
manitat i planeta.

Amb l’impuls de la societat civil internacional, a través de la Campanya Inter-
nacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), i amb el suport de molts 
països d’arreu del món, en els darrers anys ha nascut una nova norma internacional: 
el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), un instrument aprovat 
a les Nacions Unides el 2017 i que va entrar en vigor el 22 de gener del 2021.

Actualment, són ja 86 els estats que han signat el tractat i 60 que l’han ratificat. 
Però per aconseguir l’objectiu d’un món sense armes nuclears, calen més adhesions 
i més implicació de les potències nuclears.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, seguint la seva trajectòria de suport a la pau i el 

desarmament i, en especial, al desarmament nuclear: 
1. Manifesta el seu suport a la crida del secretari general de les Nacions Unides, 

la Creu Roja, Majors for Peace i ICAN en favor d’un món lliure d’armes nuclears.
2. Reafirma el seu suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears 

(TPAN).
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3. Crida la comunitat internacional i als estats a donar suport i enfortir aquest 
procés diplomàtic a fi de preservar la pau i evitar la catàstrofe humanitària que s’es-
devindria de l’ús, accidental o intencionat, d’armes nuclears.

4. Insta a el Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport públic al 
TPAN i a exigir a el Govern de l’Estat: 

a. a adherir-se al TPAN.
b. a participar com a estat observador, tal com ja han anunciat que faran Alema-

nya, Finlàndia, Noruega, Suècia i Suïssa, en la Primera Conferència d’Estats Mem-
bre del TPAN, que tindrà lloc del 21 al 23 de juny de 2022 a Viena.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del 
tram de l’autovia A-2 de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell i el Segrià
250-00630/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 53779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre l’arranjament i manteniment del 
tram de l’autovia A-2 que discorre per les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell i el Segrià, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la província de Lleida discorre un tram de l’autovia A-2, concretament en el 

seu pas per les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià.
La manca de manteniment i arranjament del ferm de la calçada de l’autovia 

A-2 per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del 
govern espanyol, ha comportat que, amb el pas del temps, molts trams del traçat 
d’aquesta autovia estiguin perillosament erosionats i deteriorats, d’una manera fà-
cilment identificable visualment.

No s’han portat a terme obres substancials de rehabilitació del paviment, sinó 
només rehabilitacions concretes dels esvorancs i de les fissures, amb tècniques rà-
pides i rudimentàries que no permeten que la via mantingui una bona planimetria. 
Això fa que els conductors dels vehicles i camions que hi circulen es vegin obligats 
a realitzar maniobres inadequades i perilloses per a la circulació, per tal d’evitar el 
carril dret de l’autovia, que és on es troben la majoria dels esvorancs i on el ferm està 
més deteriorat; de manera que la circulació regular resulta molt difícil i perillosa.

A tot això, s’hi sumen el desgast i els desperfectes de les barreres de seguretat 
dels costats de la via, per on hi acaben passant animals que intenten travessar-la, 
amb el conseqüent perill d’ocasionar també greus accidents de circulació, tan per 
les maniobres brusques i sobtades dels conductors a l’intentar esquivar-los, com pels 
xocs i accidents que s’acaben produint, sobretot en horari nocturn o en situacions 
meteorològiques adverses que afecten de manera especial a la conducció, com és la 
boira o les fortes pluges.
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Aquesta situació es una prova més que la inversió pressupostada i executada per 
l’estat espanyol a les infraestructures de mobilitat de la seva titularitat a Catalunya, 
es clarament insuficient. I aquestes mancances encara són més agreujades en alguns 
territoris de Catalunya, com són les Terres de Ponent.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya que reclami al Mi-

nisteri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) del govern espanyol el 
manteniment i l’arranjament del tram de l’autovia A-2 que discorre per les comar-
ques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Cristina Casol Segués, portaveu de la CPDT, 

GP JxCat. Marta Vilalta i Torres, portaveu; Engelbert Montalà i Pla, diputat a la 
CPDT, GP ERC

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a la 
modernització de les assegurances agràries
250-00631/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 54078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las medidas a adoptar para 
la modernización de los seguros agrarios, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La meteorología es un elemento de gran importancia en la gestión y planifica-

ción de las explotaciones agrícolas. Su incidencia, socio económica, es de una gran 
afectación, en los incrementos de los costes de producción, la reducción de la pro-
ducción y la caída de los precios de los productos debido a la acumulación de oferta 
a nivel europeo.

Ante los elementos climáticos, es necesario asegurar la actividad para minimi-
zar el riesgo y la incertidumbre en las explotaciones agrícolas, siendo el objetivo 
del seguro establecer una cobertura técnica y financieramente viable que permitiera 
al sector agrario hacer frente a los graves daños causados en las producciones por 
riesgos imprevisibles incontrolables y de consecuencias catastróficas, y proporcio-
nar al Estado de un instrumento eficaz para poner en marcha una política racional 
a disposición del sector.

En España se acordó apoyar los seguros agrarios para que la gente del campo tu-
viese unos ingresos mínimos en caso de circunstancias climatológicas adversas. El 
sistema español de Seguros Agrarios ofrece cobertura al sector agrario frente a los 
daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa 
naturaleza, y está basado en la intervención conjunta de instituciones públicas y pri-
vadas, tiene carácter voluntario, y cuenta con subvenciones estatales y autonómicas 
al productor para el pago de la prima.
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Se pretende cubrir las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas 
contra la mayor parte de los riesgos climáticos por lo que puedan verse afectados, y 
para ello los seguros agrarios tienen una estructura que intervienen 3 agentes: 

el sector público: el Estado a través de la entidad Estatal de Seguros Agrarios 
–ENESA– que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
Medio ambiente, así como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
–DGSFP– y el Consorcio de compensación de Seguro –CCS–, y los gobiernos de 
las comunidades autónomas.

Sector productor: presencia de las Organizaciones Agrarias, representantes de 
los agricultores y ganaderos 

Entidad aseguradora: se agrupan en la entidad AGROSEGURO, y es quien se 
encarga de la gestión de los seguros agrarios por cuenta y en nombre de las entida-
des aseguradoras que forman la totalidad de las aseguradoras.

En Cataluña, el sector agrícola, aboga por el cambio en el sistema de seguros 
en España; los seguros agrarios, que deben mejorar, entre otros, en ser más trans-
parentes, accesible y sobre todo es necesario incrementar la aportación pública, ya 
que haciendo una comparativa, en el año 2008 ENESA disponía de 331 millones y 
en cambio en el año 2021 la cantidad es muy inferior 260 millones, cuando la pro-
ducción asegurada, en ambos casos es prácticamente la misma, unos 40 millones de 
toneladas y el capital asegurado ha pasado de los 11,7 millones a los 15,5 millones.

El sector agrícola de nuestra región, ha sufrido, en los últimos años, temporales, 
como el Filomena que provocó daños en más de 46.000 hectáreas, especialmente en 
explotaciones de la Terra Alta, Ribera de l’Ebre, el Priorat, les Garrigues, el Segrià, 
el Pla d’Urgell, Urgell, municipios de la Conca de Barberá y el municipio de Perelló 
(Baix Ebre), y el más reciente sufrido la primera semana del mes de abril de este 
año, concentrándose los daños en la provincia de Lérida, sobre 55.000 hectáreas de 
fruta fresca y frutos secos, con una estimación de las pérdidas causadas por las he-
ladas que superan los 600 millones de euros.

Son continuas las quejas del sector agrícola sobre los fallos en el funcionamiento 
del actual sistema de seguros agrarios. La realidad es que la compensación que reci-
be el productor no siempre es ajustada al daño económico sufrido y no se consigue 
por lo tanto el objetivo de preservar su nivel de renta ante eventualidades meteoro-
lógicas que arruinan su cosecha; el coste económico de las pólizas es en algunos 
casos inasumible dados los estrechos márgenes comerciales con los que cuenta el 
productor; tampoco en otros casos es posible el aseguramiento de los capitales que 
el productor considera adecuados a su explotación; hay un sistema de penalizaciones 
muy gravoso; los daños por fauna cinegética no son asegurables al cuarto año; y el 
índice de penetración o aseguramiento de muchos cultivos ha descendido conside-
rablemente, y por ello la cobertura de agroseguros ha dejado de ser una herramienta 
de utilidad en muchos casos para convertirse en otra carga más.

Los datos que ofrece al respecto el informe del Observatorio de la Calidad del 
Seguro Agrario de fecha 11 de febrero de 2020, en el que analiza la evolución 
del coste del seguro agrario, vienen a corroborar esta afirmación, ya que durante 
los años 2015 a 2019 se evidencia una clara evolución descendente del número de 
pólizas en dicho periodo. Los datos del último informe anual publicado, correspon-
diente al ejercicio 2021 también apuntan en la misma dirección, donde se indica que 
el número total de pólizas contratadas durante el ejercicio 2021 ha descendido un 
1,41% con respecto a 2020. Sin embargo, la cuenta de resultados de la entidad expe-
rimenta un incremento de su resultado en los últimos ejercicios desde 974 miles de 
euros hasta 1.437 miles de euros.

Agroseguros es la única herramienta de protección con la que cuenta el sector 
para afrontar los riesgos que implica un clima cada vez más extremo y variable. 
Pero lejos de acompañar al sector en estos delicados momentos, parece que lo que 
mueve a Agroseguros es priorizar la obtención de sus máximos beneficios a corto 
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plazo. Los sindicatos agrarios vienen denunciando desde hace tiempo la pasividad 
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, por ejercer una verdadera labor 
de coordinación, con eficacia y eficiencia, de todos los agentes implicados, inacción 
que se hace patente cuando en estos momentos se han endurecido las condiciones 
para los asegurados, se ha elevado los costes del seguro, y se han recortado cober-
turas y modificado las tablas de bonificaciones y recargos. Por ello es necesario que 
los seguros agrarios se adapten a las necesidades actuales del sector, expuesto no 
solo a múltiples incertidumbres climáticas y también económicas.

Esta medida que consideramos preciso impulsar, junto con otras tan necesarias 
como son cumplir la ley de cadena alimentaria, una PAC que no sucumba a los cri-
terios medioambientalistas y atienda las necesidades reales de los modelos de agri-
cultura familiar, controlar las importaciones de productos de terceros países, un 
plan de choque real y efectivo que amortigüe los elevados costes de producción, re-
ducción de impuestos y políticas fiscales de discriminación favorable con las explo-
taciones familiares arraigadas en el territorio, control efectivo de la fauna silvestre, 
abordar un plan de actuaciones de prevención para mitigar los daños de eventuales 
riadas, así como atender la reconstrucción de las infraestructuras agrarias que la úl-
tima inundación del Ebro arrasó y cubrir las indemnizaciones por los daños a cul-
tivos o por inundación de terrenos. Todas son medidas adecuadas para garantizar 
la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y favorecer el necesario 
relevo generacional.

Por todo ello, tal como está diseñado este sistema, en la actualidad, tiene múlti-
ples carencias que se ponen en evidencia en las continuas reclamaciones del sector 
para que el aseguramiento agrario y ganadero constituya una verdadera herramien-
ta útil de estabilización de sus rentas cuando sufren siniestros en sus explotaciones, 
para lo que se hace imprescindible una modificación en el sistema actual de segu-
ros, que ante la subida de primas y el recorte de las coberturas en distintos cultivos 
puede provocar el abandono de la contratación por parte de muchos productores, 
ya que no acaban de cubrir de forma suficiente, los daños que se producen y que se 
debería cubrir.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a instar al Go-

bierno de la Nación a
Primero. A iniciar un proceso de modernización de los seguros agrarios aten-

diendo las reclamaciones de los agricultores y ganaderos para que se ajusten a las 
necesidades actuales del sector.

Segundo. Establecer una mayor financiación y apoyo a los seguros agrarios.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre 
la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 51142; 51148; 51516; 52360; 52536; 54091 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51142)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Funda-
ció Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 
2018 (tram. 256-00014/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

GRUP MIXT (REG. 51148)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avan-
çats, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00014/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 51516)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan 
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la siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00014/13).

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones 
de dicho informe.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52360)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fun-
dació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici 
del 2018 (tram. 256-00014/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 52536)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i 
Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00014/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC



BOPC 308
16 de maig de 2022

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 18

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54091)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Ins-
titució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018 
(tram. 256-00014/13)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la 

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exer-
cici del 2018 (tram. 256-00014/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 
eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries a Catalunya
256-00015/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 51143; 51149; 51515; 52359; 54092 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 51143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les eleccions 
per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya (tram. 256-00015/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 

eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

GRUP MIXT (REG. 51149)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
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fiscalització 30/2021, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 

eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 51515)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les eleccions per a determinar la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya (tram. 256-
00015/13).

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 

eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13) e insta al Gobierno a seguir les recomen-
daciones de dicho informe.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52359)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les elec-
cions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agrà-
ries a Catalunya (tram. 256-00015/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 

eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54092)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les eleccions per 
a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Cata-
lunya (tram. 256-00015/13)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 

eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya (tram. 256-00015/13) i insta a les organitzacions professionals 
agràries a Catalunya a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 
contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, 
corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 51144; 52358; 52537; 52792; 51150; 54093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51144)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contrac-
tació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 
2020 (tram. 256-00016/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

GRUP MIXT (REG. 51150)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
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calització 32/2021, sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia de 
covid, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-00016/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52358)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la con-
tractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici 
del 2020 (tram. 256-00016/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 52537)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 32/2021, sobre la contractació administrativa derivada de la 
pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 256-00016/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 52792)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
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d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’in-
forme de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contractació 
administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00016/13)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya no aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13), de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i 
insta a la Sindicatura a l’emissió de dos informes separats, tal i com demanaven les 
Resolucions del Parlament de Catalunya emeses pel Ple, instant a la Sindicatura a la 
fiscalització complerta i exhaustiva de tota la contractació administrativa derivada 
de la pandèmia de covid corresponent a l’exercici 2020.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54093)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contractació 
administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020 
(tram. 256-00016/13)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 

contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020 (tram. 256-00016/13) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021
256-00020/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 51147; 52357; 52535; 52682 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 11.05.2022

Reg. 54094 i 55616 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 12.05.2022

GRUP MIXT (REG. 51147)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
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lització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 
256-00020/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52357)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les elec-
cions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 52535)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 
2021 (tram. 256-00020/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13) i conside-
ra necessari treballar per a culminar el desenvolupament institucional de Catalunya 
amb l’aprovació d’una llei electoral durant aquesta legislatura, que reculli les reco-
manacions i observacions de la Sindicatura de Comptes, i per això fa una crida per 
a iniciar els tràmits d’elaboració de la llei mitjançant una ponència conjunta amb la 
màxima celeritat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 52682)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
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debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions 
al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13) i conside-
ra necessari treballar per a culminar el desenvolupament institucional de Catalunya 
amb l’aprovació d’una llei electoral durant aquesta legislatura que reculli les reco-
manacions i observacions de la Sindicatura de Comptes, i per això fa una crida per 
a iniciar els tràmits d’elaboració de la llei mitjançant una ponència conjunta amb la 
màxima celeritat.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54094 I 55616)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2022, sobre les 

eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021 (tram. 256-00020/13) i fa una 
crida a les organitzacions polítiques a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 55109).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.05.2022; 10:30 h.
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2019
257-00001/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 51146; 52356; 52534; 54096 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 11.05.2022

GRUP MIXT (REG. 51146)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de 
Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2019 (tram. 257-00001/13) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe relatiu al Compte General de la Ge-

neralitat de Catalunya, corresponent al 2019 i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52356)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procedi-
ment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2019 (tram. 257-
00001/13) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de relatiu al Compte General de la Generalitat de Catalunya, 

corresponent al 2019.
2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 

2019.
3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 52534)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la 
Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Gene-
ralitat corresponent al 2019 (tram. 257-00001/13) per tal que la Comissió n’elabori 
el dictamen.
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova
a. El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2019.
b. L’Informe 27/2021, de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2019.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54096)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat 
per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2019 (tram. 257-00001/13) per tal que la Comissió 
n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe presentat per la Sindicatura de 

Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2019 (tram. 257-00001/13) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els 
municipis en risc d’exclusió financera i de garantia en l’accés als 
serveis bancaris
270-00004/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 54208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, 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 Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 176 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la proposició de llei següent: 
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els 
municipis en risc d’exclusió financera i de garantia en l’accés als 
serveis bancaris

Exposició de motius
L’exclusió financera d’una part de la ciutadania, derivada del tancament constant 

i persistent d’oficines bancàries i caixers automàtics en l’última dècada, s’ha conver-
tit en una realitat indefugible, que afecta especialment col·lectius vulnerables i que 
ha de ser revertida immediatament a favor de la igualtat i la justícia social.

Així, segons les últimes dades publicades pel Banc d’Espanya, es constata que el 
nombre de caixers automàtics havia disminuït l’any 2017 en un 17,6%, passant dels 
61.714, que existien el 2008, als 50.839 l’any 2017, tendència aquesta fortament ter-
ritorializada i que es manté constant en zones rurals o de poca renda per càpita. En 
aquest sentit, cal ressenyar que, continuant amb les dades exposades pel Banc d’Es-
panya, per al 2017 un total de 4.109 municipis espanyols havien perdut l’única oficina 
bancària de què disposaven, fet que suposava que un 2,7% de la població espanyola 
no disposava en l’esmentada data d’aquest servei en el seu municipi. És cert que s’han 
intentat determinades actuacions per pal·liar aquests efectes, les quals tot i aconse-
guir-ho, almenys parcialment, no poden ser considerades suficients; entre elles des-
tacaríem els serveis mòbils de caixer automàtic o els convenis amb agents financers.

D’altra banda, en l’àmbit doctrinal cada vegada és més àmplia la consideració 
que l’accés als serveis bancaris no és una simple conseqüència d’una activitat mer-
cantil, sinó un veritable dret de la ciutadania que, si bé no té la consideració de dret 
fonamental, no per això ha d’ésser obviat pels poders públics i menys encara en un 
context financer i tecnològic en el qual l’accés als serveis bancaris s’està convertint 
en indispensable i bàsic.

En aquest context, els poders públics han d’articular els instruments necessaris, 
en aquest cas legals, per revertir la situació i garantir la inclusió financera de la ciu-
tadania.

Així, aquesta llei té per finalitat garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a tra-
vés d’un servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència del municipi 
de residència.

Aquesta llei conté trenta-dos articles, ordenats en tres títols; sis disposicions ad-
dicionals, i tres disposicions finals.

El títol preliminar, relatiu a les disposicions generals, estableix l’objecte, la fina-
litat, l’àmbit d’aplicació i les definicions dels conceptes de referència de la llei.

Quant al seu àmbit d’aplicació, la llei s’aplica al servei de caixer automàtic pres-
tat per les entitats financeres proveïdores de serveis de pagament i de retirada d’efec-
tiu que siguin titulars de caixers automàtics en territori espanyol, de les enumerades 
en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l’apartat 1 de la disposició addicional segona del 
Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesu-
res urgents en matèria financera.

Quant al concepte de municipis en risc d’exclusió financera, s’entén, als efectes de 
la llei, els municipis que no disposin de caixer automàtic en el seu terme municipal.

El títol I, relatiu al dret d’accés a un servei de caixer automàtic de proximitat, 
proclama el dret d’accés corresponent i les condicions de la prestació del servei de 
caixer automàtic, que ha de ser accessible, ininterromput i amb una operativa bàsi-
ca mínima.

El títol II, relatiu a l’establiment del servei de caixer automàtic en els municipis 
en risc d’exclusió financera, s’estructura en tres capítols, de l’I al III, que tenen per 
objecte regular, respectivament, la relació de municipis en risc d’exclusió finance-
ra (capítol I), el règim d’instal·lació voluntària dels caixers automàtics (capítol II) i, 
finalment, el règim d’instal·lació obligatòria d’aquests caixers (capítol III). Al seu 
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torn, el capítol III del títol II, relatiu a la instal·lació obligatòria, s’estructura a dues 
seccions, la 1a i la 2a, que tenen per objecte regular, respectivament, la implemen-
tació del procés d’instal·lació obligatòria (secció 1a) i la creació del fons de garantia 
del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera (secció 
2a). Així mateix, la secció 1a del capítol III del títol II s’estructura en tres subsec-
cions, la 1a, la 2a i la 3a, que tenen per objecte regular, respectivament, la instal·la-
ció obligatòria mitjançant requeriment previ a les entitats financeres (subsecció 1a), 
la instal·lació obligatòria mitjançant execució subsidiària de l’Administració pública 
(subsecció 2a), i la prestació del servei a través de caixers mòbils (subsecció 3a).

Així, el títol II de la llei té per objecte regular els procediments per determinar 
la relació de municipis en risc d’exclusió financera i establir els règims d’instal·lació 
corresponents.

En concret, s’estableixen dos règims d’instal·lació a través dels quals es garanteix 
la prestació del servei de caixer automàtic en tots els municipis en risc d’exclusió 
financera: el règim d’instal·lació voluntària, amb caràcter preferent, i el règim d’ins-
tal·lació obligatòria, amb caràcter subsidiari.

En efecte, el règim preferent és el de la instal·lació voluntària per part de les en-
titats financeres proveïdores, ja que la llei s’assenta en el principi de voluntarietat, 
perquè les entitats puguin instal·lar els seus caixers automàtics en els municipis que 
més els convingui des d’un punt de vista comercial o empresarial.

Així, només si el règim d’instal·lació voluntària no cobrís les necessitats de tots 
els municipis en risc d’exclusió financera, operaria el règim d’instal·lació obligatòria, 
que té, per tant, caràcter subsidiari respecte al règim d’instal·lació voluntària.

El règim d’instal·lació obligatòria s’ordena en dues modalitats d’instal·lació, 
que es tradueixen en dues de les subseccions que configuren la secció 1a del capí-
tol III del títol II: la instal·lació obligatòria mitjançant requeriment previ a les enti-
tats financeres (secció 1a), i la instal·lació obligatòria mitjançant execució subsidiària 
per l’Administració pública (secció 2a). No obstant això, la subsecció 3a del capí-
tol III del títol II preveu que, en determinades condicions i en funció de les carac-
terístiques dels municipis, es pugui prestar el servei a través de caixers automàtics 
mòbils.

En el marc de la instal·lació obligatòria, destaca particularment el règim d’ins-
tal·lació mitjançant execució subsidiària per l’Administració pública, que es carac-
teritza per la seva subsidiarietat respecte a la instal·lació obligatòria mitjançant re-
queriment previ i perquè el finançament de les actuacions corresponents per a la 
instal·lació dels caixers automàtics es finançarà a càrrec d’un fons de nova creació, 
dotat a partir de les aportacions de les entitats financeres proveïdores en funció de 
criteris objectius, denominat fons de garantia del servei de caixer automàtic en els 
municipis en risc d’exclusió financera, i adscrit a l’Administració General de l’Estat.

Quant a les disposicions addicionals, la primera estableix l’exclusió de determi-
nades entitats financeres de l’àmbit d’aplicació de la llei; la segona reitera el règim 
de retirada d’efectiu en caixers automàtics que estableix la legislació aplicable, a la 
qual es remet; la tercera habilita l’Estat perquè delegui les seves atribucions i fun-
cions en les comunitats, ciutats autònomes i entitats locals; la quarta, relativa al 
règim dels caixers automàtics preexistents en els ens d’àmbit territorial inferior al 
municipi, té per objecte garantir l’existència de caixers automàtics en aquests àmbits 
territorials, la cinquena, relativa als caixers automàtics mòbils i als agents financers, 
estableix que aquests instruments complementen i reforcen la prestació del servei de 
caixer automàtic que estableix aquesta llei, i la sisena, modifica la Llei 44/2002, de 
22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer per garantir l’adequat 
servei d’atenció presencial en oficina.

Finalment, pel que fa a les disposicions finals, la primera estableix els títols com-
petencials de referència; la segona habilita el desenvolupament normatiu de la llei, i 
la tercera estableix el règim de l’entrada en vigor de la llei, que és l’ordinari.



BOPC 308
16 de maig de 2022

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 29 

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el règim de garantia de la prestació del servei 

de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera.

Article 2. Finalitat
La finalitat d’aquesta llei és garantir a totes les persones l’accés als serveis ban-

caris bàsics mitjançant un caixer automàtic de proximitat, amb independència del 
municipi de residència.

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica al servei de caixer automàtic prestat per les entitats finan-

ceres proveïdores de serveis de pagament i de retirada d’efectiu, autoritzades per 
captar dipòsits, que siguin titulars de caixers automàtics en territori espanyol, de les 
enumerades en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l’apartat 1 de la disposició addicional 
segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i 
altres mesures urgents en matèria financera, sense perjudici del que estableix la dis-
posició addicional primera d’aquesta llei.

Article 4. Definicions
Als efectes exclusius d’aquesta llei, s’entén per: 
a. Serveis bancaris bàsics: el servei de caixer automàtic que es descriu a l’apartat 

f) d’aquest article.
b. Municipis en risc d’exclusió financera: els municipis que no disposen de caixer 

automàtic en el seu terme municipal, així com els ens d’àmbit territorial inferior al 
municipi corresponents.

c. Ens d’àmbit territorial inferior al municipi: forma d’organització desconcentra-
da del municipi per a l’administració de nuclis de població separats, en els termes de 
l’article 24 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

d. Entitat financera proveïdora: les entitats financeres que ofereixen serveis de 
pagament i de retirada d’efectiu i que són titulars de caixers automàtics en territori 
espanyol, en els termes establerts a l’article 3 d’aquesta llei.

e. Entitat financera proveïdora referent: l’entitat financera proveïdora que vetlla 
pel funcionament, manteniment i operativitat continuada dels caixers automàtics 
que s’instal·lin obligatòriament d’acord amb el règim establert al capítol III del tí-
tol II d’aquesta llei.

f. Servei de caixer automàtic: el servei prestat per una entitat financera proveïdo-
ra que permet que les persones usuàries disposin d’un caixer automàtic amb l’ope-
rativa bàsica que es descriu a l’apartat següent.

g. Operativa bàsica del servei de caixer automàtic: el conjunt de funcions que 
ha d’oferir, com a mínim, un servei de caixer automàtic, en els termes establerts a 
l’apartat 6 de l’article 7 d’aquesta llei.

h. Caixer automàtic: dispositiu automàtic allotjat en una instal·lació permanent 
que permet que les persones usuàries accedeixin a l’operativa bàsica d’un servei de 
caixer automàtic.

i. Manteniment del caixer automàtic: el conjunt de serveis no bancaris i submi-
nistraments que permeten el funcionament adequat del caixer automàtic.

Títol I. Dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei de caixer 
automàtic de proximitat

Article 5. Dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei 
de caixer automàtic de proximitat
Totes les persones té dret a accedir als serveis bancaris a través d’un servei de 

caixer automàtic de proximitat, en els termes que estableix aquesta llei, amb inde-
pendència del municipi de residència.
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Article 6. Servei de caixer automàtic de proximitat en els municipis en 
risc d’exclusió financera
1. A fi de garantir el dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei de cai-

xer automàtic de proximitat, els municipis que es trobin en risc d’exclusió financera 
d’acord amb el que estableix aquesta llei, hauran de disposar, com a mínim, d’un 
caixer automàtic en el seu terme municipal.

2. En els ens d’àmbit territorial inferior al municipi, el dret d’accés es garanteix 
a través del caixer automàtic del municipi al qual pertanyin, garantit així mateix en 
els termes establerts en l’apartat anterior d’aquest article.

Article 7. Servei de caixer automàtic
1. El dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei de caixer automàtic de 

proximitat s’articula a través dels caixers automàtics que s’instal·lin d’acord amb el 
que estableixen els capítols II i III del títol II d’aquesta llei.

2. El servei de caixer automàtic es prestarà en condicions d’accessibilitat univer-
sal, en els termes establerts en el text refós de la Llei general de drets de les perso-
nes amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre. A aquests efectes, el caixer haurà de complir la norma-
tiva aplicable en matèria d’accessibilitat.

3. La instal·lació del caixer automàtic es durà a terme en tot cas d’acord amb les 
normes tècniques que corresponguin i de conformitat amb la normativa aplicable en 
matèria de seguretat i edificació.

4. El caixer automàtic donarà servei de manera continuada les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any, i disposarà de les característiques i funcionalitats tècniques 
pròpies dels caixers automàtics de les xarxes de caixers automàtics de les entitats 
financeres proveïdores. El servei es prestarà així mateix en les llengües cooficials 
de les comunitats autònomes.

5. Les entitats financeres proveïdores del servei de caixer automàtic vetllaran pel 
funcionament, manteniment i operativitat continuada del caixer automàtic.

6. El caixer automàtic prestarà, com a mínim, les funcions d’operativa bàsica 
següents: 

a. Retirada i ingrés de diners en efectiu.
b. Pagament de rebuts i tributs.
c. Consultes de moviments i saldos.
d. Obtenció d’extractes.
e. Realització de transferències.

Article 8. Prohibició de repercussió en les persones usuàries de les 
despeses derivades de l’establiment i manteniment del servei de caixer 
automàtic de proximitat 
Les despeses que derivin de l’establiment i manteniment del servei de caixer au-

tomàtic de proximitat que estableix aquesta llei no podran repercutir-se en les per-
sones usuàries del servei, sense perjudici de les comissions aplicables amb caràcter 
general per les entitats financeres proveïdores pels serveis bancaris prestats a través 
de caixers automàtics.

Títol II. Establiment del servei de caixer automàtic en els municipis 
en  risc d’exclusió financera

Capítol I. Relació de municipis en risc d’exclusió financera

Article 9. Llista preliminar
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Banc d’Es-

panya remetrà al ministeri competent en matèria d’economia una llista preliminar 
amb la relació actualitzada de municipis que es trobin en risc d’exclusió financera 
d’acord amb els criteris que estableix aquesta llei, agrupats per província, comunitat 
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i ciutat autònoma. El Banc d’Espanya, si no disposés de tota la informació necessà-
ria, podrà obtenir-la de les comunitats i ciutats autònomes.

Article 10. Llista provisional
En el termini de quinze dies des de la conclusió del termini que estableix l’apar-

tat anterior, el ministeri competent en matèria d’economia publicarà al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat la llista provisional de municipis en risc d’exclusió financera, agrupats 
per províncies, comunitats i ciutats autònomes.

Article 11. Consulta als ajuntaments 
Amb la publicació de la llista provisional al Butlletí Oficial de l’Estat, s’obrirà un 

tràmit de consulta a fi que els ajuntaments, en el termini d’un mes, al·leguin davant 
del ministeri competent en matèria d’economia el que considerin oportú i remetin, 
si escau, la documentació que s’estableix a l’article següent.

Article 12. Espais per a la instal·lació dels caixers automàtics
1. En el mateix termini i tràmit que estableix l’article anterior, i sense perjudici 

del que estableix l’apartat següent, els ajuntaments remetran al ministeri competent 
en matèria d’economia una relació dels espais de titularitat municipal que es propo-
sin per a la instal·lació dels caixers automàtics.

2. Quan no es disposi d’un espai de titularitat municipal adequat, en termes d’ac-
cessibilitat o seguretat, o quan així es consideri oportú, els ajuntaments podran pro-
posar, previ acord amb les persones físiques o jurídiques titulars dels immobles, la 
instal·lació dels caixers automàtics en espais de titularitat privada oberts al públic en 
els quals es desenvolupin activitats comercials o mercantils.

3. En la selecció dels espais, els ajuntaments vetllaran perquè les ubicacions si-
guin adequades a fi de garantir un servei de caixer automàtic permanent i continuat, 
en els termes establerts a l’article 7 d’aquesta llei.

4. La llista dels espais contindrà la informació i documentació següent: 
a. Adreça.
b. Descripció.
c. Plànols i fotografies.
d. En els supòsits previstos a l’apartat 1 d’aquest article, s’indicarà el títol que ha-

biliti l’ocupació corresponent d’acord amb la normativa d’aplicació.
e. En els supòsits previstos a l’apartat 2 d’aquest article, si escau, s’indicarà el tí-

tol acordat amb les persones físiques o jurídiques titulars dels immobles que habiliti 
l’ocupació corresponent.

5. Els ajuntaments determinaran, d’acord amb les seves competències, el títol en 
virtut del qual es poden ocupar i utilitzar els espais municipals destinats a la ins-
tal·lació dels caixers automàtics, i tramitaran els expedients corresponents, que in-
clouran, si escau, l’atorgament de la llicència corresponent.

Article 13. Al·legacions de les comunitats i ciutats autònomes
Les al·legacions que, si escau, formulin els ajuntaments en el tràmit de consul-

ta que estableix l’article 11 es traslladaran, en el termini de deu dies, pel ministeri 
competent en matèria d’economia a la comunitat o ciutat autònoma corresponent a 
fi que puguin formular al·legacions, en el termini de vint dies.

Article 14. Llista definitiva
1. En el termini d’un mes des de la finalització del tràmit de consulta, el minis-

teri competent en matèria d’economia aprovarà, per resolució, la llista definitiva de 
municipis en risc d’exclusió financera.

2. La llista definitiva de municipis en risc d’exclusió financera contindrà la in-
formació següent: 

a. La relació de municipis, agrupats per comunitat autònoma, província i ciutat 
autònoma.
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b. La relació de les ubicacions i adreces dels espais proposats pels ajuntaments.
c. La indicació del títol que habiliti l’ocupació dels espais.
3. La llista definitiva es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat.

Article 15. Revisió i actualització
A fi de garantir el dret d’accés a un servei de caixer automàtic de proximitat, la 

llista definitiva de municipis en risc d’exclusió financera es revisarà i actualitzarà 
cada dos anys, d’acord amb el procediment que preveu aquest capítol.

Capítol II. Instal·lació voluntària

Article 16. Propostes d’instal·lació 
1. En el termini d’un mes des de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de la 

llista definitiva de municipis en risc d’exclusió financera, les entitats financeres pro-
veïdores podran proposar al ministeri competent en matèria d’economia, mitjançant 
una comunicació electrònica de les previstes en la normativa d’aplicació, la instal·la-
ció d’un o diversos caixers automàtics en els municipis en risc d’exclusió financera 
que considerin oportuns.

2. En cas que un municipi disposi de més d’un espai disponible, les entitats fi-
nanceres proveïdores, en la seva comunicació, podran indicar la seva preferència 
per un d’ells, sense perjudici de la instal·lació de dos o més caixers automàtics en un 
mateix espai, si així ho sol·liciten les entitats financeres proveïdores. Així mateix, les 
entitats financeres proveïdores podran proposar altres ubicacions d’instal·lació dins 
del terme municipal del municipi que sol·licitin.

Article 17. Relació de propostes
En el termini d’un mes des de la finalització del termini que estableix l’article 

anterior, el ministeri competent en matèria d’economia publicarà al Butlletí Oficial 
de l’Estat la relació de propostes, agrupades per comunitat autònoma, província i 
ciutat autònoma, amb el contingut següent: 

a. La relació dels municipis seleccionats per les entitats financeres proveïdores.
b. La relació de les entitats financeres proveïdores proponents.
c. La relació de l’espai o espais seleccionats per les entitats financeres proveï-

dores proponents, ja siguin els de titularitat municipal o els de titularitat privada, 
d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article 12 d’aquesta llei.

d. La indicació del títol que habiliti l’ocupació dels espais seleccionats.
e. La relació dels municipis no seleccionats per les entitats financeres proveïdores.

Article 18. Concurrència de propostes 
En cas que dos o més entitats financeres proveïdores proposin la instal·lació d’un 

caixer automàtic en un mateix municipi, s’entendrà que totes realitzaran la instal·la-
ció del seu caixer automàtic en els termes que estableix aquesta llei, sense perjudici 
que les entitats acordin prestar de manera conjunta el servei a través d’un caixer au-
tomàtic compartit. La prestació compartida del servei, si escau, no podrà comportar 
despeses específiques o comissions addicionals per a les persones usuàries del cai-
xer automàtic, en els termes del que estableix l’article 8 d’aquesta llei.

Article 19. Actuacions preparatòries 
En el termini d’un mes des de la publicació de la relació de propostes, els ajun-

taments contactaran amb les entitats financeres proveïdores per coordinar l’inici de 
les actuacions d’instal·lació corresponents, sense perjudici de la tramitació per part 
dels ajuntaments dels expedients que correspongui, en els termes de l’apartat 5 de 
l’article 12 d’aquesta llei.

Article 20. Municipis sense propostes d’instal·lació
En cas que un municipi no rebi cap proposta d’instal·lació de caixer automàtic per 

part de les entitats financeres proveïdores, s’aplica el règim del capítol III d’aquest títol.
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Article 21. Instal·lació del caixer automàtic
La instal·lació i posada en funcionament del caixer automàtic es realitzarà en un 

termini màxim d’un mes, a comptar des de la notificació de l’últim acte adminis-
tratiu exigible per la normativa aplicable per a la instal·lació de caixers automàtics.

Article 22. Despeses derivades de la instal·lació voluntària
1. Les despeses derivades de la instal·lació, funcionament i manteniment del cai-

xer automàtic aniran a càrrec de l’entitat financera proveïdora corresponent.
2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de caixers 

automàtics, el subjecte passiu serà l’entitat financera proveïdora corresponent.

Capítol III. Instal·lació obligatòria

Secció 1a. Implementació 

Subsecció 1r. Instal·lació obligatòria mitjançant requeriment previ

Article 23. Requeriment previ
1. La instal·lació obligatòria regulada en aquesta subsecció es fonamenta en el 

principi d’equitat. A tal efecte, el nombre de caixers automàtics que correspongui 
instal·lar i mantenir operatius per cada entitat financera es determinarà equitativa-
ment entre totes les entitats financeres, en els termes establerts en l’apartat següent.

2. En els municipis en risc d’exclusió financera que no rebin cap proposta d’ins-
tal·lació voluntària per part de les entitats financeres proveïdores, la instal·lació del 
caixer automàtic corresponent es durà a terme d’acord amb les regles següents: 

a. En el termini d’un mes des de la publicació de la relació de propostes que esta-
bleix l’article 17 d’aquesta llei, el ministeri competent en matèria d’economia dictarà 
resolució per la qual es requerirà a les entitats financeres proveïdores perquè duguin 
a terme la instal·lació de caixers automàtics en aquells municipis en risc d’exclusió 
financera que no hagin rebut cap proposta d’instal·lació voluntària.

b. El criteri per determinar les entitats financeres afectades i el nombre de cai-
xers que hauran d’instal·lar i mantenir operatius és la quota de mercat, calculada en 
funció de la seva implantació provincial computada en relació amb el seu volum 
de dipòsits i de préstecs i bestretes. A aquests efectes, el Banc d’Espanya remetrà 
al ministeri competent en matèria d’economia la informació necessària per fixar la 
quota de mercat esmentada.

c. A partir del que hagi informat el Banc d’Espanya, atenent el percentatge de 
quota de mercat que correspongui a cada entitat financera en l’àmbit provincial, es 
fixarà el nombre de caixers que aquesta hagi d’assumir amb indicació dels municipis 
corresponents, atenent, com a primer criteri, i fins a cobrir l’esmentat percentatge, la 
proximitat amb altres caixers operats per cada entitat.

d. A partir del que estableix el punt anterior, s’efectuarà un requeriment d’ins-
tal·lació, que es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat, i es concedirà a les entitats 
financeres proveïdores un termini de quinze dies hàbils des de la publicació perquè 
confirmin el ministeri competent en matèria d’economia, mitjançant comunicació 
electrònica, els municipis en els quals duran a terme la instal·lació.

e. No fer la confirmació en el termini o rebutjar la instal·lació requerida es consi-
derarà un incompliment als efectes de l’apartat 6 de l’article 26 d’aquesta llei.

f. Confirmada la instal·lació d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, l’inici 
de la instal·lació per part de les entitats financeres proveïdores es realitzarà en els 
termes i el termini establerts a l’article 21 d’aquesta llei.

g. Als efectes d’aquest article, per instal·lació de caixer automàtic s’entén la pres-
tació del servei de caixer automàtic en els termes establerts a l’article 7 d’aquesta llei.

3. En cas que la instal·lació no pogués efectuar-se en els termes de l’apartat 2 
d’aquest article, la instal·lació dels caixers automàtics s’efectuarà d’acord amb el que 
estableix la subsecció 2a d’aquesta secció.
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Article 24. Despeses derivades de la instal·lació obligatòria mitjançant 
requeriment previ
1. Les despeses derivades de la instal·lació, funcionament i manteniment del cai-

xer automàtic instal·lat d’acord amb el que estableix aquesta subsecció aniran a càr-
rec de l’entitat financera proveïdora corresponent.

2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de caixers 
automàtics, el subjecte passiu serà l’entitat financera proveïdora corresponent.

Subsecció 2a. Instal·lació obligatòria mitjançant execució subsidiària

Article 25. Execució subsidiària
1. En cas que la instal·lació no pogués efectuar-se en els termes establerts en la 

subsecció 1a, el procés d’instal·lació del caixer automàtic es durà a terme mitjançant 
l’execució subsidiària, d’acord amb l’article 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests 
efectes, es licitaran els contractes del sector públic necessaris per a l’adquisició, ins-
tal·lació, funcionament i manteniment continu del caixer automàtic. Les despeses 
derivades d’aquests contractes i qualssevol altres derivades de l’execució subsidià-
ria aniran a càrrec del fons de garantia que es regula a la secció 2a d’aquest capítol.

2. Els ajuntaments interessats que el sol·licitin prèviament podran, per delegació 
del ministeri competent en matèria d’economia, executar subsidiàriament la ins-
tal·lació del caixer automàtic i, en conseqüència, licitar els contractes necessaris per 
a la instal·lació corresponent, en els termes de l’apartat anterior. Així mateix, es po-
drà delegar l’execució subsidiària en les associacions d’entitats locals que ho sol·li-
citin, sempre que disposin d’una central de contractació, d’acord amb l’apartat 3 de 
la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

3. Amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments, els departaments competents en 
matèria d’economia de les comunitats autònomes podran, per delegació del minis-
teri competent en matèria d’economia, executar subsidiàriament la instal·lació dels 
caixers automàtics dels ajuntaments del seu àmbit territorial que no puguin assumir 
les funcions i actuacions derivades de l’execució subsidiària corresponent. A aquests 
efectes, les comunitats autònomes podran licitar globalment, per lots i àmbit pro-
vincial, els contractes necessaris per a la instal·lació corresponent, en els termes de 
l’apartat 1 d’aquest article.

4. En cas que l’execució subsidiària no pogués efectuar-se en els termes de l’apar-
tat anterior, els ens locals supramunicipals podran, per delegació del ministeri com-
petent en matèria d’economia, executar subsidiàriament la instal·lació dels caixers 
automàtics dels ajuntaments del seu àmbit territorial.

5. En tots els supòsits de contractació previstos en aquest article, i als efectes de 
la reserva de crèdit corresponent, l’Administració pública que executi subsidiària-
ment la instal·lació dels caixers sol·licitarà el traspàs dels fons corresponents a l’ad-
ministració del fons de garantia que s’estableix a la secció 2a d’aquest capítol.

Article 26. Entitats financeres proveïdores referents
1. Cada caixer automàtic instal·lat d’acord amb el règim establert en aquesta sub-

secció s’assignarà a una entitat financera proveïdora, denominada referent, que vet-
llarà pel funcionament, manteniment i operativitat continuada del caixer automàtic, 
en les condicions establertes a l’article 7 d’aquesta llei.

2. El departament competent en economia de les comunitats i ciutats autònomes 
determinarà, per resolució, les entitats financeres proveïdores referents de cada cai-
xer automàtic que s’instal·li d’acord amb el règim establert en aquest capítol.

3. La designació de les entitats financeres proveïdores com a referents es realit-
zarà en funció del criteri de proximitat en relació amb els caixers de la xarxa pròpia 
de l’entitat financera proveïdora.
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4. A fi de garantir el funcionament del caixer automàtic en les condicions esta-
blertes a l’article 7 d’aquesta llei, les entitats financeres proveïdores referents exer-
ciran les funcions següents: 

a. Supervisar el funcionament dels caixers automàtics assignats, sense perjudici 
de les obligacions de supervisió i control que correspongui així mateix a l’empresa o 
empreses que prestin el servei de manteniment dels caixers automàtics. A tal efecte, 
les entitats financeres proveïdores referents informaran puntualment l’empresa o em-
preses que prestin el servei de manteniment dels caixers automàtics assignats de les 
incidències que dificultin o impedeixin el funcionament adequat del caixer automà-
tic, sense perjudici de les facultats que corresponen en aquest àmbit al responsable 
del contracte, d’acord amb la legislació en matèria de contractes del sector públic.

b. Subministrar els bitllets dels caixers automàtics assignats.
5. Les despeses derivades de l’exercici de les funcions anteriors aniran a càrrec 

de l’entitat financera proveïdora referent, sense perjudici del que estableix l’article 
27 d’aquesta llei.

6. L’incompliment de les funcions que estableix aquest article comportarà la co-
missió d’una infracció greu als efectes de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, 
supervisió i solvència d’entitats de crèdit. En particular, i amb el requeriment pre-
vi a l’entitat financera per part del ministeri competent en matèria d’economia que 
aquesta haurà d’atendre en el termini d’un mes, es consideraran infraccions greus 
les conductes següents: 

a. No connectar el caixer amb els serveis corporatius de l’entitat financera que 
siguin necessaris per a la prestació del servei bancari bàsic.

b. No mantenir el caixer en les condicions necessàries per a la prestació del ser-
vei bancari bàsic.

Article 27. Despeses derivades de la instal·lació obligatòria mitjançant 
execució subsidiària
1. Sense perjudici de les funcions que exerceixen les entitats financeres proveï-

dores referents, d’acord amb l’article anterior, les despeses derivades de l’adquisició, 
instal·lació, funcionament i manteniment del caixer automàtic instal·lat en els termes 
establerts en aquesta subsecció aniran a càrrec del fons de garantia que es regula a 
la secció 2a d’aquest capítol.

2. En els tributs exigits per la normativa aplicable per a la instal·lació de caixers 
automàtics, el subjecte passiu serà, per substitució, el fons de garantia que es regula 
a la secció 2a d’aquest capítol, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 36 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Subsecció 3a. Prestació del servei a través de caixers automàtics mòbils

Article 28. Prestació del servei a través de caixers automàtics mòbils
Sense perjudici del que s’estableix en les subseccions 1a i 2a d’aquesta secció, ate-

nent les característiques relatives a la ubicació dels municipis, a les despeses derivades 
de la instal·lació i manteniment dels caixers en aquests municipis, i amb la garantia prè-
via per part de l’entitat financera de la prestació dels serveis bancaris bàsics previstos 
en aquesta llei durant un mínim de tres dies setmanals i en l’horari d’obertura al pú-
blic aplicat per les entitats financeres als seus clients, el ministeri competent en matèria 
d’economia podrà entendre complertes les obligacions exigides per aquesta llei a les en-
titats financeres mitjançant la prestació del servei a través de caixers automàtics mòbils.

Secció 2a. Fons de garantia del servei de caixer automàtic en els 
municipis en risc d’exclusió financera

Article 29. Creació i configuració
1. Es crea el fons de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en 

risc d’exclusió financera, adscrit a l’Administració General de l’Estat, en els termes 
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del capítol VIII del títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

2. El fons de garantia és únic, però territorialitzat en l’àmbit de comunitats i ciu-
tats autònomes en funció de les aportacions realitzades per les entitats financeres 
proveïdores en cada àmbit territorial.

Article 30. Objecte
El fons de garantia té per objecte finançar les operacions necessàries per a la ins-

tal·lació, funcionament i manteniment dels caixers automàtics en els municipis en 
risc d’exclusió financera que s’instal·lin d’acord amb el règim que s’estableix en la 
subsecció 2a de la secció 1a d’aquest capítol.

Article 31. Dotació
1.La dotació del fons de garantia deriva de les aportacions de les entitats finan-

ceres proveïdores, en els termes que estableix l’article 32.
2. La dotació inicial del fons de garantia es calcula segons els criteris següents: 
a. El pressupost d’instal·lació i posada en funcionament d’un caixer automàtic.
b. El nombre de caixers automàtics que s’han d’instal·lar d’acord amb els criteris 

que estableix aquesta llei.
c. El pressupost del servei de manteniment integral anual d’un caixer automàtic, 

que es quantifica en un 10% del producte dels conceptes de les lletres a) i b).
d. Les altres despeses necessàries per al funcionament del caixer, que es quanti-

fica en un 2% del producte dels conceptes de les lletres a) i b).
3. En les dotacions successives, els percentatges establerts en les lletres c) i d) de 

l’apartat anterior s’incrementaran o decreixeran segons el volum real de les despeses 
de manteniment i funcionament dels caixers automàtics a l’exercici anterior.

4. A partir del segon any de funcionament del fons de garantia, les aportacions 
de les entitats financeres proveïdores tindran per objecte finançar les despeses de 
funcionament i manteniment del servei de caixer automàtic, sense perjudici de les 
noves aportacions que derivin, si procedeix, de la revisió de la llista de municipis en 
risc d’exclusió financera o de necessitats sobrevingudes.

Article 32. Aportacions
1. Les aportacions de les entitats financeres proveïdores es configuren com a 

prestacions patrimonials de caràcter públic, en els termes de l’article 31.3 de la 
Constitució, i tenen la consideració d’ingressos de dret públic afectats a la garantia 
del dret d’accés a un servei de caixer automàtic de proximitat.

2. L’aportació de cada entitat financera proveïdora es calcula en funció de la seva 
implantació provincial, computada en relació amb el seu volum de dipòsits.

3. La recaptació de les aportacions es realitzarà d’acord amb la normativa i prerro-
gatives aplicables en l’àmbit de la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Estat.

4. Per recaptar les aportacions, el ministeri competent en matèria d’economia no-
tificarà la liquidació corresponent a les entitats financeres proveïdores, concedint-los 
un termini voluntari de pagament. L’impagament de les aportacions per part de les 
entitats financeres proveïdores comportarà l’inici del procediment de constrenyi-
ment corresponent.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Exclusions
El que es preveu en aquesta llei no serà d’aplicació als bancs d’inversió ni a les 

entitats financeres la fitxa bancària de les quals no hagi estat atorgada pel Banc 
d’Espanya.

Disposició addicional segona. Retirada d’efectiu en caixers automàtics
Sense perjudici del règim de garantia del servei de caixer automàtic que es-

tableix aquesta llei, el règim de retirada d’efectiu en caixers automàtics és el que 
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s’estableix en la disposició addicional segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 
de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

Disposició addicional tercera. Delegació d’atribucions i funcions
Les atribucions i funcions de l’Administració General de l’Estat que aquesta llei 

no delega en les comunitats, ciutats autònomes i entitats locals, seran delegables en 
aquestes per conveni.

Disposició addicional quarta. Caixers automàtics preexistents en els ens 
d’àmbit territorial inferior al municipi
Sense perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article 6 d’aquesta llei, els cai-

xers automàtics que en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin instal·lats 
en els ens d’àmbit territorial inferior al municipi, s’hauran de mantenir opera-
tius. A aquests efectes, el manteniment del servei de caixer automàtic es garanti-
rà, si escau, a través dels règims d’instal·lació establerts als capítols II i III del tí-
tol II d’aquesta llei.

Disposició addicional cinquena. Caixers automàtics mòbils i agents 
financers
Sense perjudici del règim de la prestació del servei de caixer automàtic de proxi-

mitat que estableix aquesta llei, les entitats financeres proveïdores podran comple-
mentar-la i reforçar-la voluntàriament mitjançant la utilització de caixers automàtics 
mòbils i agents financers.

Disposició addicional sisena. Modificació de la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer
S’afegeix una nova disposició addicional amb el següent redactat: 
«Disposició addicional XXX. Garantia de servei d’atenció presencial
Les entitats financeres garantiran un adequat servei d’atenció presencial, mitjan-

çant oficines habilitades a tal efecte, d’acord amb la distribució territorial mínima 
que garanteixi un servei universal.

Reglamentàriament es determinarà el nombre mínim d’oficines d’atenció presen-
cial, d’acord amb la distribució territorial i poblacional de l’Estat.

El ministeri competent elaborarà un mapa de les necessitats territorials en un 
termini màxim de 6 mesos a partir de la entrada en vigor d’aquesta llei, prèvia con-
sulta i audiència a les Comunitats Autònomes.»

Disposicions finals

Disposició final primera. Títol competencial
Aquesta llei s’aprova a l’empara dels apartats 11 i 13 de l’article 149.1 de la Cons-

titució espanyola, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases 
de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances i sobre les bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica, respectivament.

Disposició final segona. Desenvolupament normatiu de la llei
Es faculta el Consell de Ministres i la persona titular del ministeri competent en 

matèria d’economia per dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries 
per al desenvolupament de la present llei, així com per acordar les mesures necessà-
ries per garantir l’execució i la implantació l’efectiva del que estableix aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor als vint dies després de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de l’Estat.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions 
i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’espionatge de representants polítics, activistes, periodistes i llurs 
familiars per part del Regne d’Espanya amb els programes Pegasus 
i Candiru
252-00019/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 53781 i 54746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 

del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació so-
bre l’espionatge patit a través dels spyware Pegasus i Candiru de representants po-
lítics, activistes, advocats, periodistes i els seus familiars per part del Regne d’Es-
panya.

Exposició de motius
L’accés il·legal a sistemes informàtics és un delicte tipificat al Codi Penal. Grà-

cies a les investigacions portades a terme pel grup d’investigació Citizen Lab de la 
Universitat de Toronto la opinió pública ha tingut coneixement que, com a mínim, 
65 persones, entre les que s’hi inclouen membres del Parlament Europeu, Presidents 
de Catalunya, legisladors, juristes i membres de la societat civil, han vingut patint 
atacs informàtics de naturalesa política a través d’un software maliciós o spyware 
conegut com a Pegasus i Candiru que han comportat la infectació i posterior propa-
gació d’aquest softvare als seus sistemes informàtics. L’objectiu de la infectació no 
era altre que recol·lectar informació sobre la seva persona i activitats, en especial, la 
seva activitat política. El punt d’unió entre totes les persones que han estat espiades 
i controlades a través de Pegasus i Candiru tenen com a comú denominador la seva 
adscripció al moviment independentista.

L’atac informàtic no ha tingut el seu origen en cap acció individual de cap ex-
pert informàtic. Tampoc en cap organització criminal organitzada sinó que, pel que 
sembla, ha estat executada per part de l’Estat Espanyol, i en concret, per part del 
serveis secrets adscrits al Ministerio de Defensa sota el control de la Ministra Mar-
garita Robles, qui sortia al pas de la notícia amb un lacònic «Todo lo que hace el 
CNI es secreto». En cap moment s’ha negat les informacions aparegudes als mitjans 
de comunicació no fossin certes. De fet, el diari El País, explicava que fonts pròxi-
mes al CNI espanyol han confirmat que es va espiar, però que es va fer «de manera 
individualitzada» i «des de 2015 el servei secret disposa de una Unidad de Defensa 
de los Principios Consitucionales» dedicada a recopilar informació sobre el movi-
ment independentista català, emmarcant-se aquesta actuació en la vigent Directiva 
Nacional de Inteligencia, aprovada pel govern socialista, que situa al moviment in-
dependentista «un dels objectius informatius del CNI». En qualsevol cas, donada la 
opacitat i la falta d’explicació per part de les autoritats pertinents, no es descarta que 
les activitats d’infectació a través del spyware s’hagin portat a terme o hagin estat 
compartides per altres organismes oficials a banda del CNI.

L’espionatge es situaria, doncs, com una pràctica en l’àmbit de les institucions es-
panyoles, una pràctica que ve de lluny, sembla ser que l’ús d’aquest spyware arrenca 
al 2015, però que l’actual govern no ha fet res per aturar.

El Parlament de Catalunya no pot quedar impassible davant aquests fets que han 
tingut un fort impacte en la opinió pública, té l’obligació de vetllar per la protec-
ció, no només dels representants polítics als qui s’ha vulnerat el dret a la intimitat i 
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secret de les comunicacions, entre d’altres drets, sinó també el deure de vetllar per 
aquells ciutadans, que de forma indirecta, han vist els seus telèfons mòbils infectats 
amb el programa. L’investigador Sènior de Citizen Lab, John Scott-Railton, va as-
segurar al diari El País que les víctimes conegudes son «la punta de l’iceberg». Cal 
doncs identificar l’abast temporal i el nombre de persones que han estat monitorit-
zades per la cibercriminalitat que es coneix popularment com a «Catalangate», es-
tablir garanties de no repetició i exigir les responsabilitats que s’escaiguin, tot això 
en base a la competència en seguretat pública que té la Generalitat (art. 164 EA).

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge patit per representants po-

lítics, activistes, advocats, periodistes i els seus familiars a través dels spyware Pe-
gasus i Candiru per part del Regne d’Espanya d’acord amb el que estableix l’article 
67.3 del Reglament del Parlament.

Normes d’organització i funcionament
Objectiu
La comissió d’investigació tindrà com a objecte: 
a) Conèixer els detalls de les intromissions portades a terme sobre els represen-

tants polítics i la societat civil catalana a través del spyware Pegasus i Candiru per 
part del Regne d’Espanya, bé a través del CNI o altres organismes públics.

b) Conèixer els detalls de les estructures orgàniques i tècniques adscrites als De-
partaments de Defensa, Interior, Exteriors, Presidència, Vicepresidència i Justícia 
del Govern de l’Estat Espanyol que hagin participat, de forma directa o indirecta, 
en la monitorització i control dels afectats i aclarir-ne l’abast temporal. I conèixer els 
comandaments que han pres les decisions i la seva motivació.

c) Conèixer els processos de contractació, els contractes efectivament signats i 
les despeses meritades per l’adquisició, manteniment i execució de l’espionatge, tant 
pel programari com per tots aquells elements tècnics materials i humans que s’han 
necessitat per la seva execució.

d) Conèixer de quina tutela judicial, si és que ha existit, s’ha servit l’operació 
d’espionatge per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem o d’altres òrgans ju-
risdiccionals.

e) Conèixer quines institucions disposen d’aquests programes informàtics.
f) Conèixer les tasques portades a terme pel Parlament Europeu.
g) Anàlisi de models comparats a nivell internacional.
h) Proposta, si és el cas, de regulació normativa que salvaguardi els drets dels 

ciutadans davant les accions portades a terme per part d’institucions públiques en 
termes de «defensa nacional».

i) Portar a terme les accions legislatives i judicials pertinents a la vista de les 
conclusions, inclús provisionals, que adopti la Comissió.

j) Exigir, pel cas que se’n derivin, les responsabilitats polítiques, penals o civils 
pertinents.

k) Tot allò que resulti d’interès a la vista que avanci la comissió d’investigació.
l) Elaboració d’un dictamen que serà oportunament debatut pel Ple del Parlament

Composició
La comissió ha de ser integrada per dos membres de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan. D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi as-
sisteixin tècnics, responsables polítics, funcionaris públics i alts càrrecs de l’Admi-
nistració General de l’Estat, especialistes, membres d’entitats i altres persones repre-
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sentants que es pugui considerar d’interès. La seva regulació es preveu d’acord amb 
les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
Aquesta comissió d’investigació tindrà la vigència d’un any. La comissió redac-

tarà un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Re-
glament del Parlament.

Designació de compareixences
S’establirà un calendari de compareixences davant la Comissió.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
formació professional del curs 2022-2023
302-00138/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 55428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 55428)

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 el sistema de formació professional del curs 2022-
2023 (tram. 302-00138/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 4

4. Presentar, en un termini no superior a 4 mesos, el mapa del miler de centres 
de formació professional amb l’objectiu d’establir estratègies d’ordenació i d’inversió 
en infraestructures i equipaments i alhora, elaborar un Pla director específic d’infra-
estructures educatives destinades a la Formació Professional que permeti el desple-
gament de l’oferta d’aquests ensenyaments i permetre el creixement de nous grups 
de cicles formatius en centres educatius de nova creació i no només en horari de tar-
des i en centres existents. A més, cal impulsar un estudi per avaluar la reducció de 
ràtios, de cara al proper curs, donant resposta als objectius de l’educació inclusiva.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 5

5. Executar la partida corresponent dels pressupostos 2022 destinada a la reno-
vació de tecnologia, maquinària, llicències de programes, aules, tallers i laboratoris 
de centres de Formació Professional, abans de l’inici del proper curs 2022 - 2023.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 7

7. Posar a disposició, en 3 mesos, el total desplegament del servei d’orientació 
educativa, incorporant totes les comarques del país, centrat no només en l’alumnat 
de primària, i especialment de les persones en el marc de la formació permanent i 
contínua, i estretament vinculat a la prospecció de necessitats formatives i planifi-
cació de l’oferta.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Incrementar la formació i l’acompanyament més enllà dels ajuts a les PIMEs 
i micropimes per impulsar la Formació Professional dual amb contracte laboral, en 
3 mesos, amb garantia de drets per les persones aprenents i de deures per la persona 
tutora de les empreses.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 9

9. Intensificar el foment, millora i agilització del sistema d’Acreditació de com-
petències professionals que té per objectiu fer possible una acreditació massiva de 
competències de persones amb experiència professional però sense certificació, per 
tal d’incrementar el percentatge de població amb nivell formatiu mitjà i superior.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 13

13. Analitzar les despeses de funcionament dels centres educatius i proposar 
mesures pal·liatives als increments de preu de l’energia. Incrementant la partida des-
tinada a subministraments dels centres educatius per tal que aquells centres de For-
mació Professional, especialment els que fan un ús més intensiu d’energia pel que fa 
al funcionament de maquinària no vegin afectada la seva activitat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Fascicle segon
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament 
del tercer sector social
302-00139/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 55485; 55490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 55485)

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, 
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 finançament del tercer sector social (tram. 302-00139/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 16

16. Promoure els convenis amb les entitats, les subvencions pluriennals que per-
metin estabilitat a les entitats, els concerts socials i els contractes per la gestió de 
serveis amb suficient finançament, i que permeti cobrir totes les necessitats, espe-
cialment, les relatives a les condicions laborals del sector.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 55490)

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 el finançament del tercer sector social (tram. 302-
00139/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 13

13. Assegurar que les bases de les convocatòries permeten adaptar la memòria 
d’actuació del projecte subvencionable en cas que s’atorgui un import inferior al 
sol·licitat, a més de modificar el cofinançament proporcionalment a l’import final-
ment atorgat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
302-00140/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 55468; 55469; 55470; 55487; 55495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 55468)

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, 
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 relatives als drets i les oportunitats de la infàn-
cia (tram. 302-00140/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació al punt 8 amb l’esmena 2

8. Iniciar un procés de revisió de l’actual model de contractació i externalitzaci-
ons dels serveis d’acció social amb infants i joves i famílies en situació de risc i pre-
sentar als grups parlamentaris en els propers sis mesos, l’anàlisi econòmic-financer 
de cadascun dels serveis d’infància, inclosos a la cartera de serveis, per tal d’elabo-
rar una proposta que doti pressupostàriament els serveis socials especialitzats dels 
recursos públics suficients per abordar, en primer terme, la problemàtica de la pre-
carietat laboral, la congelació salarial i les desigualtats en les condicions dels i les 
professionals dels serveis externalitzats, l’acompanyament dels i les professionals i 
el seu benestar emocional, així com, de l’infrafinançament generalitzat dels serveis 
i de mesures per revertir l’excessiva mercantilització i externalització dels serveis 
socials, en especial, del sistema de protecció a la infància.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació nou punt 8 bis amb l’esmena 2

8.bis Impulsar un anàlisi econòmic-financer que tingui en compte les necessitats 
de recursos i serveis necessaris per tal d’atendre amb les màximes garanties l’arri-
bada massiva d’infants i adolescents sense tutors legals provinents d’Ucraïna i altres 
processos migratoris o refugi.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 55469)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància (tram. 302-00140/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació al punt 14 amb l’esmena 6 

14. Accelerar el desplegament i finançament dels Serveis d’Intervenció Socioe-
ducativa amb la participació dels Ajuntaments. Alhora, impulsar grups d’anàlisis 
per l’avaluació dels models dels diferents Serveis i l’impuls d’estratègies comunità-
ries per abordar la inclusió de la infància en risc en el marc de les Taules d’Infància 
municipals i en coordinació amb els espais de treball participatiu i transversal que 
ja existeixin a cada municipi.

En aquest desplegament caldrà tenir en compte l’accés als drets lingüístics donat 
l’alt valor que té per a la cohesió social la llengua catalana, assegurant l’accés per a 
tothom, especialment, per a la infància en risc d’exclusió per no afegir així una con-
dició més a la seva vulnerabilitat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

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

CICLE PER GUANYAR,  GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55470)

A la Mesa del Parlament
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 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets 
i les oportunitats de la infància (tram. 302-00140/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem, GP de Ciutadans
De modificació al punt 11

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel bon funcionament de 
les escoles d’educació especial i pel correcte desplegament de l’escola inclusiva, ga-
rantint la prestació i cobertura de tota la jornada escolar, inclòs l’espai de menjador; 
així com per garantir el lleure als nens i nenes amb necessitats especials en tots els 
àmbits de la vida, prioritzant l’accessibilitat funcional, sensorial i intel·lectual a to-
tes les activitats ciutadanes i elements de l’espai públic. I tenir cura especial de les 
necessitats d’acompanyament i cura en l’etapa post obligatòria i trànsit a l’emanci-
pació dels i les joves amb condicions de dependència funcional, orgànica, sensorial, 
física, mental o intel·lectual.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio 

Martín Blanco, GP Cs, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

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

GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 55487)

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 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 presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relati-
ves als drets i les oportunitats de la infància (tram. 302-00140/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació al punt 9 amb esmena 3 del PSC i esmena 4 de la CUP-NCG 

9. Dotar pressupostàriament les estratègies d’acollida i inclusió per als adoles-
cents i joves que s’incorporen al sistema de protecció fruit de processos migratoris 
o refugi per garantir l’accés a tots els seus drets com a infants. Reforçar pressupos-
tàriament les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal per afa-
vorir que aquests joves, que es troben en especial situació de vulnerabilitat fruit dels 
processos migratoris o de refugi, puguin accedir mentre duri el seu procés de tutela 
o guarda protectora i, també, un cop complerta la majoria d’edat, a programes que 
afavoreixin l’accés a un habitatge digne i de qualitat, l’accés a les rendes i presta-
cions, la continuïtat i acompanyament en els processos educatius i formatius, la 
orientació i acompanyament a la inserció laboral, així com, garantir els seus drets 
socials, de participació, culturals i lingüístics.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

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

(REG. 55495)

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 relatives als drets i les oportunitats de la infàn-
cia (tram. 302-00140/13).

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

2. Constata la necessitat d’intensificar les polítiques públiques de rendes i per a 
la igualtat d’oportunitats que rebaixin els índex d’empobriment de les famílies quan 
tenen fills i filles, especialment en el cas de les monoparentals.
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7 amb l’esmena 5

7. Presentar als Grups Parlamentaris un informe de compliment del Pla de millo-
ra del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i les seves famílies en situació 
de vulnerabilitat, especialment, pel que fa a les mesures executades en l’àmbit de la 
DGAIA i la revisió global del sistema de protecció, un cop es completi el procés de 
revisió i reestructuració de les accions incloses en el Pla, abans que finalitzi l’any.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00141/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 55494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 55494)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural (tram. 302-00141/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició de la lletra a del punt 2

Garantir una actuació interdepartamental i una acció de govern alineada i com-
promesa amb I ‘Agenda Rural, de forma transversal en els múltiples àmbits que 
l’Agenda defineixi. Entre d’altres: cohesió social i benestar, educació i salut, urba-
nisme, habitatge, joventut, arrelament social i acollida, cultura, transició energètica, 
digitalització, mobilitat sostenible, producció d’aliments, gestió forestal i biodiversi-
tat, innovació, dinamització econòmica i ocupació, seguretat, i també en la coordi-
nació amb l’Agenda Urbana.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la 
repressió digitals
302-00144/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 55496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2022

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

COMÚ PODEM (REG. 55496)

A la Mesa del Parlament
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 l’espionatge i la repressió digitals (tram. 302-00144/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
Esmena 1 del GP ECP

d) Crear un servei d’atenció a les víctimes d’espionatge digital il·legal.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
410-00006/13

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 53816 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Ruben Wagensberg Ramon ha estat donat de baixa com a membre de la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 53817 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Juli Fernàndez i Olivares ha estat donat d’alta com a membre de la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13

RECTIFICACIÓ D’UNA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DEL G MIXT

Reg. 53853 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la comunicació de designació 
de membre de la Comissió d’Acció Climàtica (tram. 410-00009/13) presentada el 28 
d’abril de 2022 i amb número de registre 52634.

On hi diu: 
«[...], comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat mem-

bre de la Comissió d’Acció Climàtica.»

Hi ha de dir: 
«[...], comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat mem-

bre de la Comissió d’Acció Climàtica, en substitució de la diputada Lorena Roldán 
Suárez, que causa baixa com a membre.»

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 54336 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Anna Feliu Moragues
Baixa: Francesc Ten i Costa

Palau del Parlament, 6 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
406-00007/13

RECTIFICACIÓ D’UNA ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 53619 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

nya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la com-
posició de les comissions d’estudi (designació membre) (tram. 406-00007/13) pre-
sentada el 27 d’abril de 2022 i amb número de registre 52312.

On hi diu: 
«ha estat designat membre»

Hi ha de dir: 
«ha estat designat assistent»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 54083 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la repre-
sentant del Grup Mixt a l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius és la diputada 
Lorena Roldán Suárez.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00002/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 54046; 54084 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

Reg. 54046

A la Mesa de la [comissió]
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 71.3 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el representante del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña en el Inter-
grup del Poble Gitano es la diputada María Elisa García Fuster.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 54084

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el represen-
tant del Grup Mixt a l’Intergrup del Poble Gitano és el diputat Alejandro Fernández 
Álvarez.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13

RETIRADA D’UNA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DEL GP CUP-NCG

Retirada pel GP CUP-NCG (reg. 53851).
Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022.
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A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, comunica a la Mesa del Parlament que reti-
ra l’escrit amb número de registre 41763, presentat el dia 21 de març de 2022, relatiu 
al tràmit Designació de representant en un intergrup i a l’expedient amb número de 
tramitació 413-00003/13.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 54045; 54085 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

Reg. 54045

A la Mesa de la [comissió]
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 71.3 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el representante del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña en el Inter-
grup del Sàhara es el diputado Alberto Tarradas Paneque.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 54085

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el repre-
sentant del Grup Mixt a l’Intergrup del Sàhara és el diputat Alejandro Fernández 
Álvarez.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 54086; 54230; 54231; 54345 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2022

Reg. 54086

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la repre-
sentant del Grup Mixt a l’Intergrup per a la Protecció dels Animals és la diputada 
Lorena Roldán Suárez.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Reg. 54230

A la Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari d’En Comú Podem a l’Intergrup per a la Protecció 
dels Animals és el diputat Lucas Silvano Ferro Solé.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 54231

A la Mesa de la [comissió]
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 71.3 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el representante del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña en el Inter-
grup per a la Protecció dels Animals es el diputado Antonio Ramón López Gómez.

Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 54345

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural
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 
71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar a l’Intergrup 
per a la Protecció dels Animals és el diputat Dani Cornellà Detrell.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 36/XIV, sobre la gestió dels 
espais agraris
390-00036/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52819 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.05.2022

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 a la Moció 36/XIV, sobre la gestió dels espais 
agraris (tram. 390-00036/13), us informo del següent:

Actualment, el text legislatiu que possibilitarà el desplegament reglamentari de 
la Llei 3/2019 de 17 de juny dels espais agraris ja es troba en la fase final de la revi-
sió jurídica necessària.
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La Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris traça el full de ruta que ha de 
permetre garantir la mobilització de l’espai agrari, assegurar la defensa del món 
rural i esdevenir una oportunitat de present i futur per al jovent. En aquest sentit, 
d’acord amb les organitzacions agràries, es van iniciar els treballs per a la posada en 
marxa del registre de terres en desús, el qual està previst es desplegui durant l’any 
2022, una vegada s’hagi aprovat l’esmentat reglament. S’entén que aquesta ha de ser 
una eina fonamental per reduir l’abandonament de la terra i facilitar la incorporació 
de nous actius, ja siguin joves, amb menys de 40 anys, o més grans.

Barcelona, 29 d’abril de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 52/XIV, sobre la llengua catalana 
a la justícia
390-00052/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.05.2022

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 a la Moció 52/XIV, sobre la llengua catalana a 
la justícia (tram. 390-00052/13), us informo del següent:

La Secretaria per a l’Administració de Justícia (SAJ), a través de la Subdirecció 
de Suport Judicial i Coordinació Tècnica, desenvolupa programes de normalització 
lingüística en l’àmbit de l’Administració de Justícia (AJ). Es tracta de programes 
amb actuacions principalment de foment i de formació en llengua catalana del per-
sonal que hi presta servei i dels professionals que s’hi relacionen. Aquestes actua-
cions tenen com a objectiu principal incrementar l’ús del català a l’AJ. D’altra banda, 
també s’han signat i/o estan en vigor una sèrie de convenis que ofereixen un marc 
per realitzar algunes d’aquestes actuacions de foment i de formació en l’àmbit del 
català a l’AJ.

Entre les actuacions que es duen a terme i que s’estan implementant, destaquem 
les següents:

I. Actuacions de foment de l’ús del català amb l’objectiu d’incrementar la presència 
de la llengua catalana a l’AJ per part de tots els col·lectius i del personal que hi presta 
serveis

1. Suport permanent dels serveis lingüístics que ofereixen assessorament lingüís-
tic i una formació continuada al personal de l’AJ, adaptada a les seves necessitats en 
cada moment. Els dinamitzadors lingüístics, integrats en aquests serveis, cobreixen 
els òrgans judicials de tot el territori.

2. L’opció lingüística a l’aplicació de tramitació judicial e.justícia.cat que s’ha 
desplegat durant l’any 2021 i permet que qui presenta la demanda pugui triar te-
lemàticament l’idioma de notificació, opció que queda registrada a l’aplicació de 
tramitació de l’oficina judicial. S’han dut i es duen a terme diverses actuacions per 
fer-ne efectiu l’ús: acords de la Secretaria i de la Sala de Govern del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC), difusió entre tot el personal judicial, sessions 
formatives per a tot el personal, difusió i col·laboració amb les institucions col·legi-
als (procuradors, advocats i graduats socials). Hi ha actuacions previstes per reacti-
var-ne l’ús: difusió per part dels consells de l’advocacia, dels procuradors i graduats 
socials als seus col·legiats i col·legiades; tramesa d’un informe sobre els resultats de 
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l’any 2021 al TSJC (a través de la comissió mixta) a fi d’incidir de forma especial 
en el deure de respectar l’opció en català per part dels jutjats i, finalment, integrar 
la informació sobre aquesta eina en la formació en llengua catalana dels alumnes de 
l’Escola Judicial, per normalitzar-ne l’ús.

3. Portal Jurídic de Catalunya: un equip de tècnics lingüístics participa i col·la-
bora amb aquest portal amb la selecció, publicació i actualització de les principals 
normes jurídiques de l’Estat publicades al BOE i, eventualment, tradueix normes al 
català.

4. Subvenció pel foment del català a l’Assistència Jurídica Gratuïta, amb una sub-
venció per a aquells escrits que es redactin en català.

5. Registre i tramitació de queixes sobre l’ús del català a la justícia, amb la quan-
tificació de les queixes que es reben, tant de la ciutadania com dels professionals de 
l’àmbit jurídic sobre les vulneracions dels drets lingüístics, i donar-los la resposta 
corresponent. L’objectiu és realitzar una actuació més individualitzada a cada jutjat, 
segons les seves necessitats, amb aquest objectiu, les queixes, consultes i/o suggeri-
ments, són un indicador més.

6. Comunicació amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per millorar 
el sistema de meritació del català en la provisió de places judicials. Mitjançant la 
valoració com a mèrit en la carrera judicial dels nivells C1, C2 i J (actualment es va-
lora el B2) es vol incidir en l’interès dels jutges i magistrats a accedir als cursos de 
formació en llengua catalana i, per tant, en l’increment o millora de la competència 
lingüística en llengua catalana.

7. Difusió del portal Compendium.cat entre els professionals de l’àmbit del dret, 
com a un repositori de les eines i recursos necessaris per l’ús de la llengua catalana 
en els escrits dels procediments judicials i en general en l’àmbit del dret.

8. Reelaboració i actualització de l’edició de Criteris per als usos lingüístics a 
l’Administració de Justícia, document sobre usos lingüístics del català a l’AJ, per ser 
publicat a la pàgina web del Departament de Justícia.

II. Actuacions de formació en llengua catalana
Formació sobre llengua, llenguatge jurídic i recursos lingüístics i jurídics adre-

çada a tots els col·lectius –de l’Administració de justícia en general, dels professio-
nals del món del dret, de col·lectius específics i dels futurs professionals del món del 
dret– que es relacionen amb l’Administració de justícia:

– Formació adreçada a l’Administració de justícia en general: formació en llen-
gua catalana i eines lingüístiques, adreçada a personal dels cossos de gestió, trami-
tació i auxili judicial, jutges, magistrats, lletrats, metges forenses i jutges en pràcti-
ques de l’Escola Judicial.

– Formació adreçada als professionals del món del dret: cursos de llengua cata-
lana i llenguatge jurídic adreçats a advocats, procuradors, graduats socials, notaris 
i registradors de la propietat.

– Formació adaptada a col·lectius específics i adaptada a l’ús que fan del llen-
guatge: Píndoles de formació per a jutges i magistrats, amb l’objectiu d’obtenir eines 
per a la redacció de sentències en català; sessions de formació per a pèrits judicials, 
especialitzada en el llenguatge i tipologia dels informes pericials i sessions per a in-
tèrprets i traductors que actuen als jutjats i tribunals de Catalunya que s’han incre-
mentat perquè tinguin un major coneixement i comprensió del català per poder-lo 
interpretar a les vistes orals.

– Formació adreçada als futurs professionals del món del dret: anàlisi actual de 
les necessitats de formació dels advocats durant la seva preparació per a l’examen 
d’accés a la professió (màster de pràctica jurídica); sessions de formació de llenguat-
ge jurídic en català, models d’escrits i eines de llengua catalana en línia i, també, 
anàlisi de les necessitats de formació dels estudiants de cicles formatius per a l’accés 
a l’Administració de justícia.
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III. Convenis vigents en matèria de llengua catalana a l’administració de justícia
1. Conveni sobre el foment de l’ús del català a l’administració de justícia en l’àm-

bit de la justícia gratuïta: En data 27 de desembre de 2021, es va signar l’addenda de 
pròrroga i modificació per al 2022 del Conveni subscrit, el 5 de gener de 2021, pel 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i pel Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), de delegació de funcions per a l’exe-
cució del programa específic de foment de l’ús del català en actuacions processals 
d’assistència jurídica gratuïta.

L’objecte d’aquest Conveni és desenvolupar un programa d’actuació específic per 
estendre l’ús del català a l’Administració de justícia, mitjançant les actuacions pro-
fessionals de l’advocacia. A aquells advocats inscrits en aquest programa, se’ls apli-
ca un complement econòmic pels escrits presentats en català als jutjats, en procedi-
ments amb benefici de justícia gratuïta reconegut.

Aquest conveni es va signar per primera vegada l’any 2017 i posteriorment el 
2021, i s’ha prorrogat aquest 2022. Una pròrroga amb modificació, atès que intro-
dueix una millora: el complement econòmic per presentar els escrits en català aug-
menta dels 14 euros fins als 20 euros, en un salt qualitatiu que evidencia el compro-
mís del Departament de Justícia amb el català.

2. Conveni Marc de Col·laboració amb el CICAC i les institucions i entitats que 
donen suport al portal Compendium.cat. Aquest portal és un catàleg bibliogràfic 
que reuneix més de 300 recursos lingüístics de llenguatge jurídic en un mateix lloc 
web, i contribueix a fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, redueix 
la dispersió de recursos i rendibilitza els recursos públics. El portal representa una 
gran eina per al col·lectiu jurista català, les administracions públiques i els profes-
sionals lingüistes.

Signen aquest conveni el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), com a repre-
sentant i impulsor i els representants de les institucions i entitats que donen suport 
al portal Compendium.cat, el Departament de Cultura, el Departament de Justícia, 
el Govern d’Andorra, el Consell General d’Andorra, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Comissió Jurídica Assessora, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, el 
Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, la Universitat d’Andorra, el Col·legi de Nota-
ris de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya, el Col·legi de Registradors de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials 
de Catalunya, el Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT, la Societat Ca-
talana d’Estudis Jurídics i l’Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Cata-
lunya a Prima Fixa.

El Departament de Justícia participa en aquest projecte com a part aportant a 
través de la seva cessió de recursos que queden integrats en aquest portal sobre cur-
sos de formació en llengua catalana, terminologia, criteris i el seu marc normatiu.

3. Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit ju-
rídic, per fomentar el coneixement i l’ús del català (actualment en vigor): El desem-
bre de 2020, es signa aquest Conveni, amb una durada de 4 anys (2021-2024) que 
renova el compromís institucional a favor del català en aquest àmbit. Amb aquesta 
empara, s’han dut a terme diverses activitats de foment i, sobretot, el Departament 
de Justícia ha programat una extensa oferta formativa per a professionals del dret, 
que ha possibilitat que milers d’advocats, procuradors, graduats socials, notaris i 
registradors hagin cursat diferents nivells de llengua catalana i n’hagin obtingut 
l’acreditació corresponent.

4. Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, per mitjà de la Secretaria per a l’Administració de Justícia, i l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) per facilitar la normativa 
estatal consolidada en català (LexCat) a fi de nodrir la base de dades del Portal Ju-
rídic de Catalunya, signat el 17 de febrer de 2022.
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La SAJ, a través de tècnics/iques lingüístics/iques assignats/ades a aquesta tas-
ca, participa en el Portal Jurídic de Catalunya i n’alimenta la base de dades aportant 
les consolidacions i, si s’escau, les traduccions en llengua catalana de les normes 
estatals, també fent-ne el manteniment i actualitzant-ne les consolidacions realitza-
des. Aquesta aportació es du a terme a través de l’eina de gestió de publicacions del 
Portal Jurídic de Catalunya, que és responsabilitat de l’EADOP. El Portal Jurídic ha 
d’esmentar que aquestes consolidacions i, si s’escau, les traduccions han estat elabo-
rades per Lexcat-Departament de Justícia. La realització d’aquesta col·laboració no 
suposa cap despesa econòmica per a les parts.

5. Conveni amb l’Escola Judicial de Barcelona per a la formació lingüística dels 
jutges que doni un marc a la formació que s’ofereix des de l’any 1997 als alumnes 
de l’escola judicial. (en tramitació).

En la línia d’incrementar i normalitzar l’ús del català a l’Administració de jus-
tícia està en tramitació un conveni amb l’Escola Judicial que té per objectiu donar 
un marc i estructura als cursos que ja s’imparteixen des de la creació de l’Escola a 
Barcelona i que tenen una bona rebuda per part dels seus alumnes. Ara, a part dels 
cursos de formació reglada en llengua catalana, A, B i C, s’ha incrementat l’oferta 
formativa amb sessions concretes sobre les eines lingüístiques i jurídiques en llen-
gua catalana, sobre l’opció lingüística i els drets lingüístics a l’Administració de jus-
tícia i, també, sobre la redacció de sentències en català.

En el marc del Pacte Nacional per la Justícia, en compliment de la Carta europea 
de les llengües regionals o minoritàries i per tal de garantir la tutela judicial efecti-
va, des del Departament de Justícia hem iniciat el procés per tal de bastir un front 
comú per al foment de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial.

Davant d’una situació de diglòssia, que es fa evident en l’àmbit judicial, el Pacte 
Nacional per la Justícia abordarà aquesta qüestió amb un grup de treball específic 
amb la participació i implicació de tots els operadors jurídics i també d’agents de 
l’àmbit polític, acadèmic i social. L’objectiu és fer una diagnosi compartida de la si-
tuació actual que ens ajudi a entendre quina ha estat l’evolució de l’ús del català en 
l’àmbit judicial, els motius i les causes de la seva evident involució, apuntar aquelles 
intervencions que podrien afavorir l’ús i la promoció de la llengua catalana i bas-
tir les estratègies necessàries per a la implementació de les actuacions pertinents. 
Aquest grup de treball estarà, alhora, lligat al Pacte Nacional per la Llengua.

Des del Departament de Justícia proposarem en aquest grup de treball especí-
fic que s’assumeixi com a pròpia del Pacte Nacional per la Justícia, i per tant del 
conjunt del món jurídic català, la reivindicació que el català no sigui senzillament 
un mèrit per optar a la judicatura sinó que esdevingui un requisit indispensable per 
exercir professionalment a l’Administració de justícia de Catalunya.

En aquest sentit, el 24 de gener de 2022, en la reunió que vaig mantenir amb la 
Ministra de Justícia del Govern espanyol, un dels punts de l’ordre del dia, de pe-
ticions per part del Departament de Justícia, va ser el del requisit del coneixement 
del català, d’acord amb l’article 102 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; en defi-
nitiva, que calgui acreditar un coneixement adequat i suficient de les dues llengües 
oficials a Catalunya per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l’Administració de 
justícia i de tot el personal al seu servei i al de la Fiscalia per, així, poder fer efectius 
els drets lingüístics dels ciutadans, seguint la recomanació del Consell d’Europa.

Barcelona, 4 de maig de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert perquè informi sobre la despesa del delegat del Govern 
als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
354-00114/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 52133).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 10.05.2022.

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00812/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels 
Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00813/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Assís Centre 
d’Acollida amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00814/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Sant Joan 
de Déu Serveis Socials, Barcelona - Centre Residencial d’Inclusió 
Creu dels Molers, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00815/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Comunitat de Sant Egidi amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00816/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Milian Massana, 
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00817/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado i Cudolà, 
catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00818/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Lídia Pitarch, professora 
i doctora en Seguretat Humana i Dret Global de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00819/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Raquel Prado, professora de 
Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00820/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Almudena González, professora 
de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00821/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00822/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00823/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00824/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, en representació 
d’ASSÍS Centre d’Acollida amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00825/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte 
«Lola no estàs sola» amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00826/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Peio Sànchez, rector de la 
parròquia de Santa Anna, de Barcelona, doctor en teologia i membre 
de la Fundació Adsis, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00827/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Atenció a Persones Sense Llar, de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00828/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00829/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Parés, en representació 
de l’Associació Noves Vies, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00830/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de KuB Berlín 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00831/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de The Big 
Issue Foundation, del Regne Unit, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00832/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Ricard Fernàndez Ontiveros, 
gerent de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i ex-gerent de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00833/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Maribel Ramos, subdirectora 
general d’Hogar Sí, de la Fundació RAIS, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00834/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Carmen Belchí, presidenta 
d’AIRES, Associació per a la Inclusió Residencial i Social, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer 
front i erradicar el sensellarisme
352-00835/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00836/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ningú 
sense Llar Gramenet amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00837/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 52531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, professor de 
ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00838/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Blanca Garcés, doctora en 
ciències socials i investigadora sènior de l’àrea de migracions del 
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00839/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, educadora social i 
responsable del programa «Dones amb llar» d’Assís Centre d’Acollida, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00840/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Uribe, professor 
d’antropologia social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00841/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de María José Aldanas, 
coordinadora de la xarxa Housing Rights Watch de la Federació 
Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb les 
Persones Sense Llar, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00842/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Lídia Pitarch Rodríguez, 
caporala de l’Oficina de Proximitat de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i professora de models de seguretat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00843/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Sònia Fuertes, comissionada 
d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00844/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Laia Ortiz, directora d’Acció 
Social de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00845/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Milian i Massana, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00846/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Comunitat de Sant Egidi amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00847/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Sant Joan 
de Déu Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00848/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels 
Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00849/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00850/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Assís Centre 
d’Acollida amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00851/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 52841).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Atenció a Persones sense Llar amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00852/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat 
La Sopa amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00853/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat 
Lola no Estàs Sola de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00854/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Sant 
Ignasi amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00855/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Bonanit amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00856/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Ferran Busquet, director de 
la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00857/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Sant Egidi amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00858/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Anna Roig, cap de Comunicació 
i Relacions Institucionals de Càritas Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00859/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Fundació Casal l’Amic amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00860/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00861/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Fran Calvo, psicopedagog 
i educador social, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00862/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència del director general de la 
Seguretat Social amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00863/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la cap de l’Àrea Tècnica de 
Proximitat i de Seguretat Ciutadana de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00864/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la directora general de Migracions, 
Refugi i Antiracisme amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00865/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència del responsable de la Unitat de 
Recursos Comunitaris del Departament de Justícia amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00866/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència del director del Pla director 
de salut mental i addiccions amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00867/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència la directora general de Planificació 
en Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00868/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la secretària del Consell de 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00869/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència del subdirector general d’Anàlisi i 
Programació de la Direcció General de Serveis Socials amb relació a 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00870/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència del director general de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00871/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència del director de Programes 
Socials d’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00872/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de la responsable de Projectes 
d’Inclusió Social d’Habitatge amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00873/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Sònia Oriola, representant de 
l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00874/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Lluís Bonet, representant 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00875/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Susanna Mérida, representant 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
352-00876/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Miquel Bertran, director 
gerent de l’Institut Municipal de Serveis socials de Tarragona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00877/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Fortea, directora de 
Serveis d’Atenció al Sensellarisme de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents 
per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00878/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència Xavier Mauri, director general de 
Cohabitac, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries 
i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00879/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Laura Domínguez, directora de 
l’Àrea de Clients de Suara Cooperativa, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00880/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Eugenia González 
Gutiérrez, directora general de l’entitat Vincle, Recerca i Acció 
Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00881/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Maneu, director de 
la Comissió Permanent de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
de Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00882/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Roger Civit, director general 
de la Taula del Tercer Sector, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00883/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Mariona Puigdellívol, directora 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00884/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ruiz, representant 
del Centre d’Acollida Assís, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00885/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Torrent, 
representant de Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a 
fer front i erradicar el sensellarisme
352-00886/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, especialista 
en sensellarisme, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
352-00887/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Meritxell Benedí, presidenta 
de l’Institut Català de les Dones, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00888/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Manuela Fernández Ruiz, 
directora de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat 
de Tracte i la No-discriminació, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
352-00889/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 52975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 03.05.2022.

Sol·licitud de compareixença de Mònica Roca, presidenta de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre el projecte FabCat
356-00651/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 53131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 11.05.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Fàbrega, president de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el 
projecte FabCat
356-00652/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 53131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 11.05.2022.

Sol·licitud de compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut 
de Microelectrònica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00653/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 53131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 11.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Rubio, representant de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00654/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 53131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 11.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Farrés Berenguer, coordinador 
de voluntaris del Tecnoateneu de Vilablareix, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00655/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JxCat, J. Lluís Salvadó Tenesa, del GP 
ERC (reg. 53131).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 11.05.2022.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural i la Comissió d’Interior amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural i el 
conseller d’Interior sobre el programa per a la prevenció i extinció 
d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00062/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Conseller, del Departament d’Interior (reg. 54088).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 11.05.2022.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb el 
conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural sobre el programa per a la prevenció i 
extinció d’incendis per a la temporada d’estiu del 2022
355-00063/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Conseller, del Departament d’Interior (reg. 54088).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 11.05.2022.

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

Compareixença del president de l’Institut Català Internacional per la 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
per a presentar l’informe sobre les activitats del 2021
359-00014/13

SOL·LICITUD

Presentació: Institut Català Internacional per la Pau (reg. 51053).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 10.05.2022.
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	Proposta d’audiència en ponència de Raquel Prado, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00820/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Almudena González, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
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	352-00823/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00824/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, en representació d’ASSÍS Centre d’Acollida amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00825/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte «Lola no estàs sola» amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00826/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Peio Sànchez, rector de la parròquia de Santa Anna, de Barcelona, doctor en teologia i membre de la Fundació Adsis, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el se
	352-00827/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00828/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00829/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Parés, en representació de l’Associació Noves Vies, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00830/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de KuB Berlín amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00831/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de The Big Issue Foundation, del Regne Unit, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00832/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ricard Fernàndez Ontiveros, gerent de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i ex-gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i
	352-00833/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Maribel Ramos, subdirectora general d’Hogar Sí, de la Fundació RAIS, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00834/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carmen Belchí, presidenta d’AIRES, Associació per a la Inclusió Residencial i Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00835/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00836/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Ningú sense Llar Gramenet amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00837/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, professor de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00838/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Blanca Garcés, doctora en ciències socials i investigadora sènior de l’àrea de migracions del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i 
	352-00839/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elena Sala, educadora social i responsable del programa «Dones amb llar» d’Assís Centre d’Acollida, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00840/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Uribe, professor d’antropologia social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00841/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de María José Aldanas, coordinadora de la xarxa Housing Rights Watch de la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb les Persones Sense Llar, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries
	352-00842/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lídia Pitarch Rodríguez, caporala de l’Oficina de Proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i professora de models de seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
	352-00843/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sònia Fuertes, comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00844/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laia Ortiz, directora d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00845/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Milian i Massana, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00846/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Sant Egidi amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00847/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Sant Joan de Déu Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00848/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00849/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00850/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Assís Centre d’Acollida amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00851/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00852/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat La Sopa amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00853/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Lola no Estàs Sola de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00854/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arrels Sant Ignasi amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00855/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Bonanit amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00856/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ferran Busquet, director de la Fundació Arrels, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00857/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Sant Egidi amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00858/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Anna Roig, cap de Comunicació i Relacions Institucionals de Càritas Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00859/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casal l’Amic amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00860/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensell
	352-00861/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Fran Calvo, psicopedagog i educador social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00862/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del director general de la Seguretat Social amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00863/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el se
	352-00864/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00865/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del responsable de la Unitat de Recursos Comunitaris del Departament de Justícia amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00866/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del director del Pla director de salut mental i addiccions amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00867/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència la directora general de Planificació en Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00868/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la secretària del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00869/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del subdirector general d’Anàlisi i Programació de la Direcció General de Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00870/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del director general de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00871/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del director de Programes Socials d’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00872/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la responsable de Projectes d’Inclusió Social d’Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00873/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Sònia Oriola, representant de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00874/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Lluís Bonet, representant de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00875/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Susanna Mérida, representant de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00876/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Miquel Bertran, director gerent de l’Institut Municipal de Serveis socials de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00877/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Fortea, directora de Serveis d’Atenció al Sensellarisme de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00878/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència Xavier Mauri, director general de Cohabitac, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00879/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Laura Domínguez, directora de l’Àrea de Clients de Suara Cooperativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00880/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Eugenia González Gutiérrez, directora general de l’entitat Vincle, Recerca i Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00881/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Salvador Maneu, director de la Comissió Permanent de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen
	352-00882/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roger Civit, director general de la Taula del Tercer Sector, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00883/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mariona Puigdellívol, directora d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00884/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ruiz, representant del Centre d’Acollida Assís, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00885/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Torrent, representant de Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00886/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Sales, especialista en sensellarisme, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00887/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català de les Dones, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
	352-00888/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuela Fernández Ruiz, directora de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, amb relació a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar 
	352-00889/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mònica Roca, presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
	356-00651/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
	356-00652/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
	356-00653/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
	356-00654/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Esteve Farrés Berenguer, coordinador de voluntaris del Tecnoateneu de Vilablareix, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
	356-00655/13
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural i la Comissió d’Interior amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural i el conseller d’Interior sobre el programa per a la prevenció i
	355-00062/13
	Sol·licitud

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural amb el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural sobre el programa per a la prevenció i
	355-00063/13
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe sobre les activitats del 2021
	359-00014/13
	Sol·licitud




