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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56769; 56814).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil i última.
Finiment del termini: 23.05.2022; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències de les polítiques aplicades en matèria d’acció 
climàtica
302-00145/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 56279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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 Catalu-
ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències de les polítiques aplicades en matèria d’acció climàtica (tram. 300-
00166/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Realizar los trámites legislativos necesarios para acabar con la fiscalidad ver-

de de Cataluña. Concretamente, el Gobierno de la Generalidad suprimirá todos los 
impuestos propios con carácter medioambiental.

2. Implantar las medidas necesarias para reducir drásticamente la regulación y  
normativa ambiental que tienen una incidencia negativa en el tejido empresarial  
y la industria de Cataluña.

3. Acabar con las sobrerregulaciones y estigmatización del sector primario de 
nuestra región. Se frenarán las campañas de desprestigio del sector y se eliminarán 
de los planes estratégicos intersectoriales e interdepartamentales pertinentes y le-
gislación vigente, aquellas provisiones que incidan negativamente en la viabilidad 
económica y desarrollo del sector primario de Cataluña.

4. Suprimir todas las entidades, organismos y gasto climático dependiente de la 
Generalidad, que tienen como objetivo desarrollar acciones en base a la visión ideo-
lógica del cambio climático promovida por la Agenda 2030. Se orientará el dinero 
ahorrado a combatir la pobreza energética y las necesidades de las familias y em-
presas de Cataluña.

5. Impulsar las medidas necesarias para ayudar a lograr el objetivo de soberanía 
energética en España. Para ello, se incidirá en la diversificación del mix energético 
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y el impulso de la energía nuclear como energía verde, limpia, continua, segura y 
necesaria.

6. Poner al ser humano en el centro y principal protagonista de las políticas cli-
máticas. Se priorizarán las comunidades locales y modos de producción tradiciona-
les en la elaboración de nueva legislación y normativa climática, frente a iniciativas 
promovidas desde instancias extranjeras.

7. Iniciar las medidas necesarias para hacer compatible la política ambiental de 
Cataluña con la reindustrialización y planes de fomento del empleo y atracción y 
retención de empresas en nuestra región.

8. Fomentar la reforestación y el cuidado y mejora de nuestras cuencas, con el 
objetivo de potenciar la absorción natural de CO2.

9. Reforzar las políticas de protección del Delta del Ebro y otras zonas de im-
portante interés en términos de biodiversidad, paisaje, y patrimonio natural. Esta 
protección será compatible con las preferencias de diferente índole de las comuni-
dades locales.

10. Desarrollar y ejecutar las medidas legislativas necesarias para ayudar a lo-
grar el objetivo de soberanía alimentaria en España, mediante la correcta promoción 
y protección del sector agro ganadero y pesquero, atendiendo a las peticiones y ne-
cesidades de sus trabajadores y empresarios.

11. Promover las energías renovables inagotables, como la fotovoltaica, eólica  
e hidráulica, para fortalecer la soberanía energética de la nación española.

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
turístiques
302-00146/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 56358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques turístiques (tram. 300-00164/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir amb l’acord aprovat a la Moció 56/XIV del Parlament de Catalunya, 

sobre les polítiques de turisme i impulsi un Pacte Nacional pel Turisme. En aquest 
sentit, el Govern presentarà al sector turístic i als diferents grups parlamentaris una 
proposta de calendari i metodologia per tal de que aquest Pacte Nacional pel Turis-
me sigui una realitat aquest mateix any.

2. Impulsar el més aviat possible el debat en seu parlamentària de la futura nova 
llei de turisme. Aquesta Llei hauria d’incorporar, entre d’altres qüestions: 

a. Criteris per al desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica, posant 
com a referent complir amb l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides i les seves 160 metes.

b. Una revisió completa de la norma turística vigent amb rang legal.
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c. Un Pla de Turisme de Catalunya amb caràcter executiu i en concertació amb 
els agents i sector turístic.

d. Una visió del turisme basada en el concepte de «l’Economia del Visitant» en-
front del Turisme Tradicional.

e. Criteris de planificació turística entre les diferents destinacions. Poden dife-
renciar, fins i tot des del punt de vista territorial, entre destinacions del litoral, ur-
banes, d’interior i de muntanya, i entre, destinacions madures, en transformació i en 
desenvolupament.

f. Les afectacions de la crisi de la Covid-19 en el sector turístic per tal de garan-
tir i impulsar la competitivitat de les empreses en el marc de recuperació de la crisi 
de la Covid-19.

g. Un nou model de Governança que: 
i. Asseguri la representativitat de tots els agents privats i la seva coresponsabili-

tat, creant el Consell Assessor de Turisme format per persones, entitats i empreses 
reconegudes pel seu coneixement i compromís amb l’activitat turística.

ii. Integri els diferents nivells de l’administració pública així com la diversitat del 
sector públic que generen.

h. La reformulació de la Taula de Turisme a Catalunya per tal d’incorporar a tots 
els agents i sectors que també formen part de la cadena de valor del turisme.

i. Una aposta clara per la qualitat de la destinació turística enfront la quantitat 
de turistes.

j. El foment de l’economia circular.
k. Criteris de promoció turística i de comercialització a desenvolupar per l’Agèn-

cia Catalana de Turisme.
l. Una actualització de la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana 

de Turisme per adequar la seva estratègia i governança al context econòmic i social.
m. Un inventari dels recursos turístics essencials per a la seva preservació i pro-

moció.
n. La possibilitat de tornar a declarar municipis turístics amb la voluntat de dis-

posar de programes i mesures específiques per a la seva promoció i projecció.
o. Una classificació de les diferents empreses turístiques més enllà de les empre-

ses turístiques d’allotjament.
p. Criteris d’informació turística basats en les noves tecnologies i innovació tec-

nològica.
q. Aspectes relacionats amb l’economia digital per aconseguir una veritable di-

gitalització de la destinació.
3. Impulsar, a fi i efecte d’acomplir amb tots aquests compromisos, taules de tre-

ball tant sectorials com territorials amb els agents públics i privats vinculats a l’ac-
tivitat econòmica.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés 
als serveis bàsics en el món rural
302-00147/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 56359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
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del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics en el món rural (tram. 300-00165/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar accions que posin en valor el món rural per poder generar una visió 

positiva de la ruralitat.
2. Desenvolupar activitats que vinculin el món rural i el món urbà en termes de 

complementarietat i cooperació per avançar en la cohesió territorial de Catalunya.
3. Impulsar la creació d’un Observatori de la Ruralitat que exerceixi les funcions 

de mecanisme rural de garantia pel qual el món rural sigui tingut en compte en la 
presa de decisions i pugui revisar les polítiques públiques per garantir que no perju-
diquen els territoris rurals.

4. En matèria de sanitat i salut pública: 
a. Dotar les Àrees Bàsiques de Salut dels territoris rurals dels recursos necessa-

ris per atendre’n les especificitats en condicions d’igualtat i qualitat.
b. Reobrir els consultoris locals i garantir-ne la consulta presencial per part del 

personal sanitari amb la freqüència necessària i de manera continuada.
c. Implementar incentius i mesures específiques per captar i mantenir el personal 

mèdic i d’infermeria millorant-ne les condicions laborals, facilitant-ne el desenvolu-
pament de la carrera professional, així com l’accés a la recerca al territori.

d. Incorporar la prestació de nous serveis sanitaris als hospitals comarcals per 
evitar els desplaçaments llargs a pacients i familiars i per garantir l’accés als serveis 
sanitaris bàsics als ciutadans de les àrees rurals.

e. Garantir l’operativa del servei de transport sanitari no urgent al món rural des-
prés de la pandèmia de la Covid-19.

5. En matèria d’educació: 
a. Abaixar a 4 alumnes la ràtio per mantenir oberta una escola rural.
b. Establir, en els sistemes de selecció i oposició, incentius per als llocs de difí-

cil cobertura per augmentar l’estabilitat dels docents introduint-hi els elements se-
güents: 

i. Els contractes no inferiors a tres anys.
ii. L’increment de la baremació dels mèrits d’experiència docent.
iii. L’estudi d’altres incentius que permetin els professionals ocupar places de 

l’àmbit rural.
c. Considerar els centres rurals com a centres d’especial dificultat perquè puguin 

disposar del personal necessari per portar a terme l’escola inclusiva.
d. Fomentar la figura del mestre rural incorporant aquesta especialitat específica 

a les Facultats de Ciències de l’Educació.
e. Recuperar la gratuïtat del transport i del menjador escolars en els municipis 

amb escola amb nuclis agregats sense escola.
f. Promocionar el model d’escolarització de 0-3 amb convenis amb les entitats 

municipals.
6. En matèria de serveis socials i assistencials: 
a. Incrementar les places residencials i de centre de dia públiques en les zones 

rurals.
b. Establir ajuts per a l’adequació d’habitatges a les necessitats de la gent gran.
c. Oferir recursos residencials per a persones amb discapacitat, per a persones 

amb malalties mentals greus i per a persones maltractades.
d. Reforçar els serveis d’atenció domiciliària al mon rural més afectat per l’enve-

lliment i el sobreenvelliment de la població.
7. En matèria de transport públic i mobilitat: 
a. Millorar l’oferta de transport públic en el món rural per millorar l’accés dels 

ciutadans als serveis bàsics.
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b. Ampliar el transport a la demanda totes les zones rurals per atendre els usuaris 
dels municipis amb menys habitants que no disposen d’un servei regular de trans-
port públic amb autocar.

c. Constituir les autoritats territorials de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i de 
l’Alt Pirineu i Aran per planificar, coordinar i gestionar el transport públic en aques-
tes zones.

d. Estudiar l’establiment de sistemes tarifaris integrats per a les zones que actual-
ment no en disposen: les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i Aran, part de la Catalunya 
central i les comarques gironines.

e. Recuperar el Pla de millora que destini més recursos per al manteniment dels 
accessos a nuclis habitats.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
viària amb relació als modes de mobilitat
302-00148/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 56361, 56378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als 
modes de mobilitat (tram. 300-00171/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb la mobilitat activa, segura i sostenible.
2. Reconeix la problemàtica que la recuperació dels efectes de la pandèmia en 

matèria de mobilitat sigui en transport privat motoritzat i no en transport públic o 
en mobilitat activa.

3. Fa palès que els problemes de congestió i d’accidentalitat no es solucionen 
amb la política viària clàssica de fer créixer sense límits els carrils i la capacitat de 
la xarxa en les vies d’alta capacitat existents.

4. Reconeix que l’alliberament dels peatges en les vies d’alta capacitat de l’estat 
sense cap planificació ni mesures correctores ha provocat bona part dels problemes 
de congestió, d’increment de mobilitat en transport privat motoritzat i ha fet algunes 
vies d’alta capacitat menys segures.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Aplicar mesures de canalització de la congestió intel·ligents i temporals com la 

de carrils reversibles en les vies d’alta capacitat sempre garantint la seguretat.
6. Estudiar mecanismes de gestió del trànsit que donin més seguretat a les incor-

poracions i sortides de les vies ràpides a Catalunya que podrien reduir els accidents 
i la congestió, per a poder corregir aquelles que siguin més perilloses.

7. Implementar, des del Servei Català de Trànsit, senyalització variable intel·li-
gent i estudiar la implementació de la tecnologia de cruïlles intel·ligents.

8. Implementar, des del Servei Català de Trànsit, un pla pilot de senyalitzadors 
temporals automàtics per indicar la presencia de ciclistes en la via.
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9. Implementar una prova pilot de senyalització variable i automàtica per indicar 
la presència d’animals a la via, a les vies on es produeix una incidència freqüent.

10. Implementar en els panells d’informació a la carretera prop d’estacions de 
tren quan hi passa el proper tren, amb la finalitat de donar als usuaris de la via in-
formació de transport alternatiu al motoritzat per planificar futurs viatges.

11. Implementar campanyes de sensibilització a conductors per a protegir els 
usuaris més vulnerables de la via, vianant i bicicleta i campanyes de conscienciació 
als usuaris que més accidents mortals pateixen: els usuaris de la moto.

12. Incrementar la inspecció de tacògrafs digitals a vehicles de transport de mer-
caderies i incrementar la inspecció de l’estat de vehicles de transport de persones.

13. Implementar el pla de patrullatge integral, anunciat pels Mossos i el Servei 
Català de Trànsit com a mesura de xoc davant l’augment de víctimes mortals, amb 
una atenció especial a prevenir les infraccions de velocitat i les pèrdues d’atenció al 
volant.

14. Obrir una via de suport a municipis per a implementar mesures de mobilitat 
segura i sostenible i adaptar-se a la mobilitat activa.

15. Des del respecte a l’autonomia municipal, establir mecanismes d’assessora-
ment i bones pràctiques per a que els ajuntaments puguin adaptar millor les ordenan-
ces de mobilitat per facilitar la implantació de la mobilitat activa, segura i sostenible.

16. Activar mecanismes per a recuperar els usuaris del transport públic i recon-
duir l’increment de mobilitat cap al transport públic.

17. Apostar per la mobilitat interurbana activa entre nuclis urbans a menys de 
10km uns dels altres, mitjançant mesures de seguretat viària i també desenvolupant 
vies ciclables i caminables.

18. Instar al Govern de l’Estat a: 
a) Garantir les partides extraordinàries suficients per cobrir tot el dèficit de re-

captació degut a la pèrdua d’usuaris del transport públic al 2020, 2021 i 2022 degut 
la COVID.

b) Aportar un increment de partida per al manteniment del transport públic su-
perant la congelació d’aquestes aportacions de més de 10 anys.

c) Executar les infraestructures de transport ferroviari de mercaderies pendents 
per a que es pugui canalitzar l’increment de demanda de mercaderies d’una forma 
més sostenible i segura.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions 
empresarials
302-00149/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 56362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les inversions empre-
sarials (tram. 300-00170/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya es referma en el seu compromís amb una transfor-

mació verda i social que construeixi una economia més equitativa i sostenible i per 
a fer-ho: 

1. Constata que la discriminació sistemàtica pel que fa a la inversió d’infra-
estructures per part de l’Estat espanyol es el principal escull a superar per a conti-
nuar atraient inversions que re-industrialitzin Catalunya. Tal com s’ha quantificat 
des del departament d’Economia i la Universitat de Barcelona executant el 100% 
de les inversions pressupostades hauria suposat que Catalunya guanyés 2,6 punts de 
PIB entre 2012 i 2017.

2. Considera imprescindible que, en un context d’inflació creixent, es garanteixi 
el poder adquisitiu de les rendes del treball per a tal d’assegurar que la pujada de 
preus no es tradueix en més desigualtat i en polítiques camuflades de devaluació 
interna.

3. Insta al Govern de la Generalitat: 
a. Seguir impulsant des del Departament d’Empresa i Treball i, específicament, 

des d’ACCIÓ les mesures necessàries per tal de facilitar la tramitació administrativa 
i urbanística d’àmbit supramunicipal dels projectes estratègics i singulars arreu del 
territori, tal i com contempla la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de 
l’activitat econòmica.

b. Treballar amb l’objectiu d’instal·lar a Catalunya totes les fases del procés de 
producció de vehicles elèctrics, així com desenvolupar tots aquells projectes estratè-
gics que facilitin el Valor Afegit Brut i l’ocupació industrial de Catalunya.

c. Mantenir l’atractiu de Catalunya com una regió puntera a l’hora de captar in-
versió industrial estrangera, utilitzant la xarxa d’ACCIÓ per a captar noves inver-
sions a Catalunya per a tal de desenvolupar economies s permetin construir una 
economia industrialitzada, diversificada i sostenible.

4. Considera necessari que el Govern de l’Estat: 
a. Desenvolupi les inversions licitades i projectades i acabi amb la discriminació 

sistèmica que suposa l’execució per sota del pressupostat dels seus projectes a Cata-
lunya, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària de mercaderies.

b. Que els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmi-
ca i el conjunt de convocatòries dels fons NGEU facilitin la consolidació del Valor 
Afegit Brut i l’Ocupació industrial a Catalunya, incloent la possibilitat d’acollir tota 
la cadena de valor del vehicle elèctric i el desenvolupament d’un PERTE del sector 
turístic per a garantir la seva transformació en l’àmbit ambiental, social i territorial.

c. Garanteixi, en el marc del diàleg social, que s’estableixen mecanismes de ga-
rantia salarial, entre ells limitacions a despenjaments salarials, per a defensar el poder 
adquisitiu de les persones treballadores i aprofiti la proposició de llei per a l’ampliació 
de la reforma laboral, per a regular-ho.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’abordar el fenomen de les criptomonedes
302-00150/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 56363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
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 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomonedes (tram. 300-
00168/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer difusió de les advertències dels riscos que impliquen la seva emissió i uti-

lització
2. Vigilar la publicitat relacionada amb les criptomonedes i exercir les accions  

de cessació de la publicitat enganyosa que preveu la Llei General de Publicitat, des de  
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, especialment en els casos de publicitat di-
rigida a menors.

3. Establir els mecanismes per garantir el compliment de les obligacions fiscals 
i tributaries derivades de la possessió i de les operacions econòmiques amb cripto-
monedes.

4. Establir la prohibició de compra o inversió en criptomonedes per part de la 
administració o entitats públiques.

5. Insta al Govern a fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per que 
els Criptocaixers estiguin subjectes al compliment de les obligacions derivades de 
la normativa sobre blanqueig de capitals.

6. Insta al Govern a fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per pro-
hibir l’ús de la criptografía com a mitja de pagament i controlar la capacitat dels 
bancs per operar carteres amb aquests actius.

7. Insta el Govern a mantenir un registre de criptocaixers i garantir que les ac-
tuals i futures normes sobre blanqueig els hi siguin de plena aplicació

8. Instar al Govern a estudiar i quantificar l’impacte ambiental, el consum ener-
gètic i els residus electrònics generats a Catalunya per activitats de mineria de 
criptomonedes, així com a aplicar a aquesta activitat totes les normes d’eficiència 
energètica i gestió de residus aplicables a les activitats industrials.

9. Promoure l’ús de les tecnologies blockchain com una alternativa per generar 
canvis que no generin inestabilitat i risc.

10. Estudiar les possibilitats de la tecnologia blockchain aplicada a l’activitat fi-
nancera per facilitar la creació d’una banca pública i un servei obert de plataforma 
pública a la que tothom pugui accedir.

11. Garantir la participació i la transparència al Centre Blockchain de Catalunya 
amb la incorporació del agents econòmics i socials. Potenciar per part d’aquest cen-
tre els projectes d’interès públic

Palau del Parlament, 13 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
d’un any de mal govern
302-00151/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56364, 56726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern (tram. 300-00167/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1) Reconoce que el proceso independentista iniciado por el Sr. Artur Mas hace 

más de diez años sobre la base del nacionalismo pujolista ha supuesto para Cataluña 
un período de inacción, derroche del dinero público y completo desvío respecto de 
las auténticas prioridades de gobierno, del que aún no hemos salido y que ha teni-
do como resultado la pérdida de empuje económico, el aislamiento y el surgimiento 
de una mala imagen internacional de Cataluña como un lugar lleno de conflictos y 
donde no rige el Estado de Derecho.

2) Declara que, para dejar atrás la decadencia a la que nos ha arrastrado a todos 
los catalanes y que tanto daño ha hecho a nuestros proyectos de vida, es fundamen-
tal cerrar la fractura social y recuperar la centralidad, el sentido de la realidad y la 
noción de que un Gobierno debe gobernar para todos, no sólo para sus votantes, 
para reinsertar a Cataluña en la primera división.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
3) Cerrar las delegaciones del Govern en el exterior, salvo la de Bruselas, y po-

tenciar las oficinas comerciales para que incrementen su presencia en foros econó-
micos y culturales donde transmitan una imagen de Cataluña como un territorio 
bien situado, lleno de atractivos logísticos, abierto a las influencias culturales del 
mundo y a las inversiones.

4) Volver a todos los foros nacionales, administrativos y de otra naturaleza, en 
los que se dirimen asuntos que afecten a los catalanes, y renunciar a la política de 
silla vacía que tan desamparados ha dejado los intereses de los catalanes.

5) Comprometerse a despolitizar el nombramiento de unos directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio con los criterios de profesionalidad previstos por la ley, renuncian-
do al control político de los medios públicos al servicio de ideologías determinadas 
y favoreciendo la descontaminación ideológica de los medios para que todos los ca-
talanes puedan sentirse representados en ellos.

6) Ayudar a la Justicia a clarificar la verdad de los oscuros contactos que deter-
minados responsables políticos de la Generalitat han mantenido con poderes inter-
nacionales que tienen por objetivo desestabilizar la democracia en Europa y socavar 
la solidez del proyecto europeo.

7) Asumir que, en un Estado de Derecho, no es opinable que las resoluciones 
judiciales deben ser cumplidas fielmente por todos, incluidos los poderes públicos, 
como es el caso de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña en relación con el 25% de castellano en las aulas.

8) No hacer de la educación una herramienta ideológica, al servicio de una cons-
trucción identitaria nacionalista, y apostar por una educación de calidad basada en 
la excelencia, que promueva el talento, que no discrimine ni deje a nadie atrás, y que 
fomente la convivencia y el respeto de la diversidad.

9) El Parlamento de Cataluña cree conveniente que el Sr. González Cambray ex-
plique ante el Pleno del Parlamento cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo 
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por él para dar cumplimiento dentro del plazo legal a la interlocutoria del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de fecha 9 de mayo de 2022, que establece la obli-
gación del Conseller de Educación de impartir las instrucciones necesarias para ha-
cerla efectiva y establecer los controles necesarios para garantizar su cumplimiento.

10) Represtigiar el Cuerpo de Mossos d’Esquadra por medio de transmitir a la 
ciudadanía sus mejores virtudes de profesionalidad y eficacia, abandonando los in-
tentos de politizar su funcionamiento interno por la vía de depurar de puestos de 
responsabilidad a las personas que no son del agrado de la cúpula del Departamento.

11) Poner inmediato fin a la política de subvenciones ideológicas que ha regado 
con muchos millones de euros a las asociaciones amigas del independentismo, que 
han utilizado exclusivamente para difundir el mensaje independentista en determi-
nados sectores sociales a los que el Govern quiere clientelizar.

12) Abandonar las políticas de tolerancia, cuando no de aliento, del fenómeno 
okupa.

13) Reducir el elevado nivel de burocracia de que adolece la Administración de 
la Generalitat, y poner en marcha, de una vez por todas, proyectos que nunca termi-
nan de ver la luz como la Finestreta Única Empresarial o la T-Mobilitat.

14) Eliminar los impuestos propios y reducir los tipos impositivos de los impues-
tos cedidos, en especial de la tarifa autonómica del IRPF para las rentas más bajas.

15) Retomar un programa ambicioso de obras públicas que mejore la conectivi-
dad en red de todos los sistemas de transporte y energéticos de Cataluña, que recu-
pere el retraso acumulado en materia de fuentes energéticas renovables, y que trabaje 
por terminar con los cuellos de botella que se están produciendo.

16) Poner en marcha un programa de construcción de vivienda pública, liderado 
por la Generalitat con el concurso de los ayuntamientos, al que destine no menos de 
1.000 millones de euros anuales hasta que se haya conseguido el objetivo de que el 
15% del parque de viviendas sea de titularidad pública.

17) Poner en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera en sani-
dad y el tiempo de espera para acreditar la dependencia.

18) Lanzar un plan para atraer de nuevo a Cataluña la sede social de las empre-
sas que se han ido y una estrategia de promoción para atraer proyectos de inversión 
basada en la explotación de nuestros muchos atractivos para, de este modo, no se-
guir perdiendo constantemente, una tras otra, grandes oportunidades de inversión 
como la fábrica de baterías eléctricas que ha ganado Sagunto.

19) Fomentar la Formación Profesional dual como el mejor método para aumen-
tar el empleo entre los jóvenes menores de 24 años y garantizar su pleno desarro-
llo mediante la firma de convenios de colaboración con empresas y organizaciones 
empresariales.

20) Idear un plan para encarar la crisis energética y aliviar las consecuencias de 
la inflación para las familias y los autónomos catalanes.

El Parlamento de Cataluña: 
21) Condena las maniobras del ex presidente fugado Sr. Puigdemont para erigir-

se en líder de una suerte de administración paralela a la de la Generalitat, y declara 
su falta de legitimidad democrática para interferir en la política catalana a través de 
tales instituciones fantasmas.

22) Condena los contactos del Sr. Puigdemont y su entorno con emisarios de 
Vladimir Putin.

23) Desautoriza cualquier intento de asumir funciones representativas en mate-
ria internacional por el autodenominado Consell per la Republica, por el Sr. Puigde-
mont o por cualesquiera otras personas que se arrogasen esa función al margen de 
las reconocidas al Govern de la Generalitat de Cataluña en el marco de la Constitu-
ción y el Estatuto de Autonomía.
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24) Cree conveniente que los líderes de los partidos políticos y asociaciones se-
cesionistas dialoguen entre ellos hasta llegar a un acuerdo que consiga: 

a) Romper la dinámica competitiva que les obliga a una continua puja pública 
para aparecer cada uno como el más radical e insumiso independentista en la con-
sideración de sus votantes.

b) Reconocer ante sus votantes que el procés fue una equivocación por ignorar 
deliberadamente la legalidad internacional y nacional y priorizar los objetivos rup-
turistas, ignorando deliberadamente la realidad económica y social de Cataluña.

c) Pedir perdón a los catalanes por el daño causado a la ciudadanía y a la socie-
dad catalana, en forma de división y pérdida de oportunidades económicas.

d) Comprometerse a defender sus pretensiones secesionistas en el marco de la 
legislación internacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

e) Conseguir rebajar la tensión y frustración que vive el electorado independen-
tista, reorientando el discurso hacia la moderación proponiendo salidas viables a la 
frustración y condenando las propuestas rupturistas y la agresividad social del in-
dependentismo más radical.

25) Rechaza la ideología del decrecimiento como vía para garantizar la soste-
nibilidad medioambiental por generar más paro, más precariedad laboral y peores 
salarios, y declara que el progreso económico y social de la sociedad humana se 
garantiza con el crecimiento económico, una adecuada distribución de la riqueza y 
la necesaria aplicación de los avances sociales y científicos, presentes y futuros, al 
crecimiento sostenible.

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
a les víctimes del delicte
302-00152/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 56365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les vícti-
mes del delicte (tram. 300-00163/13).

Moció
Tenir una justícia de qualitat, una justícia propera, una justícia del segle XXI, és 

tractar de la manera més excel·lent possible les persones; totes les persones usuàries 
del sistema de justícia, i entre elles, especialment, les víctimes del delicte.

Quan una persona és víctima d’un delicte, hem de tenir les eines a punt al seu 
servei, perquè és quan és i quan se sent més vulnerable.

El panorama de les víctimes del delicte ha canviat molt en els darrers vint anys. 
Fins fa poc la víctima era la gran oblidada. A partir de l’any 2004, amb la Llei or-
gànica 1/2004, sobre mesures de protecció integral en violència domèstica, es co-
mença a posar el focus sobre la víctima. I, especialment, a partir de la Llei 4/2015, 
de l’Estatut de la víctima del delicte, que reconeix el paper que té la víctima com a 
subjecte de drets dins del procés penal.

El servei d’atenció a la víctima és un servei necessari, que funciona i amb una 
demanda creixent.
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El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix la importància de garantir a les víctimes del delicte una especial 

protecció i una atenció de qualitat, com a manifestació de la funció social que ha de 
tenir la justícia.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Aprovar un pla estratègic d’atenció a la víctima del delicte, per assegurar que 

totes les víctimes son reconegudes i protegides de la victimització secundària i de 
la victimització institucional.

b) Fer difusió entre els operadors jurídics, especialment els jutges, del Protocol 
de funcionament de les Unitats de Valoració Forense Integral a Catalunya, per tal 
que augmenti la demanda dels serveis de valoració forense integral.

3. Manifesta la necessitat d’involucrar la comunitat en la resolució dels conflictes 
i per aquest motiu insta el Govern a potenciar l’accés a la justícia restaurativa a totes 
les víctimes que ho desitgin.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
ferroviari
302-00153/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 56366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari 
(tram. 300-00169/13).

Moció
Donada la situació d’emergéncia climàtica i la crisi de combustibles fòssils, cal 

donar una sortida a les necessitats de mobilitat de la població d’aquest pais, cada ve-
gada més empobrida per la constant precarització dels seus llocs de feina.

La solució, que ha de ser urgent, ha de passar per portar a terme, després de 
molts anys d’inacció, una política ferroviària pensada des del país, que surti del sis-
tema radial i concebi el territori de forma global.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. L’impuls del sistema ferroviari de ser la màxima prioritat en matèria de mo-

bilitat i, per aquest motiu, s’acorda la moratòria per la construcció qualsevol nova 
infraestructura viària, limitant les intervencions a la xarxa viària a les tasques de 
manteniment i seguretat.

2. Redactar, fent especial atenció a les propostes de les entitats de la societat civil 
que estan treballant en l’àmbit de la mobilitat sostenible, un Pla Director (o aquella 
altra figura que tècnicament sigui mes escaient) on es projecti de forma integral quin 
ha de ser el Sistema ferroviari de Catalunya pels propers anys. Aquest Pla Integral 
de Servei Ferroviari per a Catalunya s’iniciarà abans dacabar l’any 2022 i haurà de 
contemplar: 

a. La connexió i suficiència de servei per a totes les viles i ciutats de més de 
10.000 habitants, orientada al reequilibri territorial i a augmentar la resiliència cli-
màtica.
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b. Aquest Pla director prioritzarà un model diferent de l’espanyol, no radial cen-
tralitzat a Barcelona, en favor d’un mapa que faciliti els desplaçaments sense passar 
per la capital del país.

c. Portar a terme de forma urgent els treballs necessaris per l’execució del corre-
dor mediterrani, el quart cinturó ferroviari i la línia orbital Mataró - Vilanova (pen-
dent des del 2006) per ser infraestructures estratègiques de país.

3. Assumir de forma immediata, i com a màxim el 30 de setembre de 2022, la 
gestió íntegra del sistema ferroviari català, cosa que inclou la gestió del servei de 
Rodalies i també les seves infraestructures.

4. Rebaixar de forma substancial, en més d’un 50%, l’import de les tarifes vi-
gents al sistema ferroviari català, modificant, en cas que sigui necessari, la Llei 
21/2015 de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

5. Constituir, en els propers 3 mesos, la Taula Social del Transport públic a Ca-
talunya.

6. Encarregar a la Sindicatura de comptes: 
a. Un informe en el qual es detallin les quantitats invertides i les deixades d’in-

vertir tot i estar previstes en el servei de Rodalies en els últims 40 anys.
b. Un estudi de tots els actius i passius de les societats Renfe Operadora i ADIF 

respecte les infraestructures i serveis situats a Catalunya.
c. Un estudi de fiscalització de tots els ens públics que participen en la gestió del 

sistema ferroviari català.
d. Un informe sobre el sistema de tarificació vigent als sistema ferrovari català.
7. Crear l’Oficina del sistema ferrovari, que depengui de la Vicepresidència, que 

s’encarregui de portar a terme la implementació d’una verdadera política ferroviària.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP CUP-NCG
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització del personal temporal 
del Parlament de Catalunya, en el marc de la Llei de l’Estat 20/2021, 
del 28 de desembre
395-00334/13

ACORD

Mesa del Parlament, 17.05.2022

Secretaria General

La Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reduc-
ció de la temporalitat en l’ocupació pública, va ampliar els processos d’estabilització 
de l’ocupació temporal establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2017 i 2018, en el sentit d’autoritzar una taxa addicional per a estabilitzar 
l’ocupació temporal, que ha d’incloure les places de naturalesa estructural que esti-
guin o no en les relacions de llocs de treball, plantilles o altres formes d’organització 
de recursos humans, dotades pressupostàriament i ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

L’article 2 de la mateixa llei estableix que també s’han d’incloure en aquest procés 
d’estabilització les places afectades pels processos d’estabilització a què fan referència 
els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2018, sempre que haguessin estat incloses en les ofertes d’ocupació pú-
blica d’estabilització corresponents i que en la data d’entrada en vigor de la llei no ha-
guessin estat convocades o, si havien estat convocades i resoltes, no s’haguessin cobert.

El sistema de selecció d’aquests processos és el de concurs oposició, amb una 
valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total, en què s’ha de tenir en 
compte majoritàriament l’experiència en el cos, l’escala, la categoria o equivalent de 
què es tracti. Els exercicis de la fase d’oposició poden no ésser eliminatoris.

La disposició addicional sisena de la llei esmentada regula una convocatòria ex-
cepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada, amb caràcter excep-
cional i d’acord amb el que estableixen els apartats 6 i 7 de l’article 61 del text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre, pel sistema de concurs, de les places de naturalesa estruc-
tural que estiguin o no en les relacions de llocs de treball, plantilles o altres formes 
d’organització de recursos humans, dotades pressupostàriament i ocupades de ma-
nera temporal i ininterrompudament abans de l’1 de gener de 2016.

Així mateix, la disposició addicional vuitena disposa que, addicionalment, les 
convocatòries dels processos d’estabilització a què fa referència la disposició addi-
cional sisena han d’incloure les places vacants de naturalesa estructural ocupades 
temporalment per personal amb una relació temporal anterior a l’1 de gener de 2016.

L’oferta d’ocupació pública relativa a les mesures complementàries d’estabilit-
zació que permet la mateixa llei s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent 
abans de l’1 de juny del 2022.

La publicació de les convocatòries dels processos selectius s’ha d’aprovar abans 
del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels processos ha de finalitzar abans del 31 
de desembre de 2024, data en què la cobertura temporal ha d’estar per sota del vuit 
per cent de les places.

En la proposta de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització hi ha incloses les 
places que es van publicar en l’oferta d’ocupació pública parcial del 2021, publicades 
en el BOPC 84/13-14, 16.07.21.
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Vista la memòria justificativa de la cap del Departament de Recursos Humans i 
l’informe favorable de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, que constata que totes les 
places que configuren l’oferta d’ocupació pública tenen assignació pressupostària.

Vist que s’ha complert el que disposen l’article 134 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i l’article 19 de l’Acord sobre les con-
dicions de treball del personal del Parlament per als anys 2008-2011, pel que fa a la 
negociació de la preparació dels plans d’oferta d’ocupació i dels plans anuals d’ocu-
pació, de conformitat amb l’acord de la taula de negociació del 3 de maig de 2022; 
atès el que disposa l’article 47 dels Estatuts pel que fa a l’aprovació de la classificació 
i la relació de llocs de trssssseball, i fent ús de les competències que té atribuïdes, 
la Mesa del Parlament

Acorda
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal del Par-

lament de Catalunya en el marc de la Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb 
l’oferta de les places vacants que figuren en l’annex.

En l’apartat 1 de l’annex consta la plaça que s’ha de convocar pel sistema de con-
curs oposició, d’acord amb l’article 2 de la Llei de l’Estat 20/2021. En l’apartat 2 
consten les places que s’han de convocar pel sistema de concurs, d’acord amb el que 
estableixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la mateixa llei.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general

Annex 

1. Places que es convocaran pel sistema de concurs oposició (art. 2 
de  la Llei de l’Estat 20/2021)

Analista programador/a 1 plaça

Total 1 plaça

2. Places que es convocaran pel sistema de concurs (disposicions 
addicionals sisena i vuitena de la Llei de l’Estat 20/2021)

Disposició addicional sisena

Tècnic/a superior d’administració parlamentària 1 plaça

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals 1 plaça

Tècnic/a de relacions institucionals 2 places

Tècnic/a de relacions internacionals 1 plaça

Tècnic/a d’informàtica 1 plaça

Analista cap de projecte 1 plaça

Consultor/a tècnic/a 1 plaça

Tècnic/a de l’audiovisual 1 plaça

Administrador/a parlamentari/ària 4 places

Editor/a 1 plaça

Tècnic/a d’imatge i so 3 plaça

Personal subaltern 4 places

Total 21 places

Disposició addicional vuitena
Tècnic/a superior d’administració parlamentària 1 plaça
Tècnic/a d’informàtica 2 plaça
Total 3 places
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències
409-00002/13

CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT D’UNA RELATORA

El Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències 
(tram. 409-00002/13) s’ha constituït en la sessió del dia 10 de maig de 2022, d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament. És integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Najat Driouech Ben Moussa

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Glòria Freixa i Vilardell

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Laia Estrada Cañón

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jessica González Herrera 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias 

Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El Grup de Treball, així mateix, de conformitat amb el que preveu l’Acord  
2/XIV del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències, ha nomenat relatora la presidenta de la 
Comissió de Drets Socials, Mónica Ríos García.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2022
La secretària de la Comissió de Drets Socials, Anna Feliu Moragues; la presi-

denta de la Comissió de Drets Socials, Mónica Ríos García.
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els 158 casos de menors sota la seva tutela 
desapareguts
356-00566/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 6, tinguda el 17.05.2022, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió 
Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç, 
davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe anual 
sobre la situació de l’atenció precoç a Catalunya
356-00610/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Nogués Noguera, director 
de l’Escola Balàfia, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre el projecte Meraki
356-00645/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, juntament amb dos altres diputats del GP ERC 
(reg. 52310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 17.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Guzmán Vázquez, coordinador 
d’activitats extraescolars de l’Associació Lleidatana d’Handbol, 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte 
Meraki
356-00646/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, juntament amb dos altres diputats del GP ERC 
(reg. 52310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 17.05.2022.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Josep-Eladi Baños Díez, rector de la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió de 
Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les 
estratègies de la Universitat
357-00206/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da el 17.05.2022, DSPC-C 299.

Compareixença d’Alfonso Méndiz Noguero, rector de la Universitat 
Internacional de Catalunya, davant la Comissió de Recerca i 
Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la 
Universitat
357-00207/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da el 17.05.2022, DSPC-C 299.

Compareixença d’una representació de l’associació Visión y 
Vida davant la Comissió de la Infància per a presentar l’informe 
«Radiografía de la pobreza visual infantil en España»
357-00230/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
17.05.2022, DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància 
de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar 
l’informe «Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a 
Catalunya»
357-00231/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
17.05.2022, DSPC-C 300.
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Compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana 
de Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç, davant 
la Comissió de la Infància per a presentar l’informe anual sobre la 
situació de l’atenció precoç a Catalunya
357-00512/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 300.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica d’igualtat de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya
501-00002/13

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022

Secretaria General

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament d’una funcionària 
de carrera 
De conformitat amb el que estableixen les bases 1.1 i 12 de la convocatòria del 

concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica d’igualtat 
de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya (BOPC 102, 6.9.2021; DOGC 
8495, 6.9.2021); 

D’acord amb la proposta del 6 de maig de 2022 del tribunal qualificador, de no-
menament de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, i la verificació duta a terme 
per la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans de la con-
currència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria; 

La Mesa del Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la base 
12.1 i 2 de la convocatòria, 

Acorda: 
Nomenar Helena Argerich Terradas funcionària tècnica d’igualtat de l’Oficina 

d’Igualtat del Parlament de Catalunya.
La funcionària nomenada disposa d’un període de trenta dies hàbils, a comptar 

de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver es-
tat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona 
interessada, d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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