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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema univer-
sitari
302-00157/13
Presentació: GP VOX 10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa far-
macèutica pública
302-00158/13
Presentació: GP CUP-NCG 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques fe-
ministes del Departament d’Igualtat i Feminismes
302-00159/13
Presentació: GP ECP 13

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb les con-
selleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes sobre les actuacions d’aquests de-
partaments per a fer complir la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a 
la resta de departaments i a les entitats subvencionades
354-00120/13
Acord sobre la sol·licitud 16

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

Sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció Trans, da-
vant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi el seu punt de vista sobre 
l’LGBTI-fòbia
356-00650/13
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d’asil
356-00668/13
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Abdelmouhsine El Farissi davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d’asil
356-00669/13
Acord sobre la sol·licitud 16

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb  les conselleres de 
Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes sobre les actuacions d’aquests departaments 
per a fer complir la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta 
de departaments i a les entitats subvencionades
355-00064/13
Acord de tenir la sessió informativa 17

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

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ensenyament de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00310/13
Substanciació 17

Compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00311/13
Substanciació 17

Compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00312/13
Substanciació 17



BOPC 325
3 de juny de 2022

Taula de contingut 3

Compareixença d’una representació dels propietaris de la zona d’especial protec-
ció per a les aus, sector 13, secans - Utxesa del canal Segarra-Garrigues davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre els 
problemes del reg en aquesta zona
357-00367/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants de la Zona Oriental 
de la Terra Alta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural per a informar sobre el reg a la zona oriental de la Terra Alta
357-00368/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de la Crida LGBTI davant del Grup de Treball 
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00392/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació d’H20 Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transse-
xuals del Camp de Tarragona davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00394/13
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de l’Associació de Policies LGTBi+ Gaylespol 
davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00395/13
Substanciació 18

Compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció Trans, davant el Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia per a exposar el seu punt de vista sobre l’LGBTI-fòbia
357-00564/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes per 
a informar sobre la situació del Rif i les peticions d’asil
357-00565/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença d’Abdelmouhsine El Farissi davant la Comissió d’Igualtat i Feminis-
mes per a informar sobre la situació del Rif i  les peticions d’asil
357-00566/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de Francesc Zucchitello, president de l’Associació Professional 
d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i membre de la sectorial de turisme de 
Pimec, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00567/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de Lluís Torrents Cruz, vocal de la junta directiva del Gremi d’Em-
presaris de Discoteques de Barcelona i Província i president de l’Associació de Sa-
les de Concerts de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00568/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 20

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de  treball d’uixer o uixera que es pro-
dueixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13
Nomenament 20

Cessament i nou nomenament d’una funcionària interina
Acord 21
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica i l’ajuda 
domiciliària sol·licitada pels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica 
al Departament de Drets Socials
250-00340/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un equipament 
residencial i centre de dia de titularitat pública a Sabadell
250-00346/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Drets Socials, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Proposta de resolució sobre una major inversió en recursos relatius 
a l’habitatge i assistencials per a la gent gran a Badia del Vallès
250-00365/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
en un solar municipal de Lleida
250-00405/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 21, tinguda l’1.06.2022, 
DSPC-C 321.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 17, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 323.
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Proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris 
dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials 
que actuen a Catalunya
250-00562/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 17, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 323.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’assistència 
i assessorament telefònic als afectats per l’ocupació d’habitatges
250-00579/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 17, tinguda l’1.06.2022, DSPC-C 323.
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3. Tramitacions en curs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la combinació 
energètica
302-00154/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la combinació energètica (tram. 300-00179/13).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la necesidad de modi-

ficar la matriz energética e impulsar una transición energética que garantice la des-
carbonización y la reducción drástica de la emisión de gases de efecto invernadero, 
al tiempo que asegure la disponibilidad de energía para cubrir la creciente demanda 
para el desarrollo socioeconómico, manteniendo el precio de la energía en los ni-
veles adecuados para garantizar la competitividad de las empresas y el acceso a la 
energía del conjunto de la ciudadanía.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Solicitar al Gobierno de España que tome las medidas adecuadas encami-

nadas a asegurar la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares de 
Ascó I y II y Vandellòs II, al menos hasta que cumplan los sesenta años de funcio-
namiento, y que, en cualquier caso, puedan mantenerse en funcionamiento hasta que 
la matriz energética en Cataluña garantice la sustitución plena de la energía eléctrica 
de origen nuclear por electricidad proveniente de fuentes de energía 100% renova-
bles, que aseguren además la disponibilidad de un suministro eléctrico que sirva de 
base para la oferta energética del sistema.

b) Solicitar al Gobierno de España que inicie los trabajos necesarios para poner 
en marcha lo antes posible un Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nuclea-
res, desistiendo de obligar a las centrales nucleares en funcionamiento a construir y 
gestionar sus propios Almacenes Temporales de Residuos Nucleares.

c) Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo máximo de seis meses, 
un estudio detallado de las necesidades de inversión y de los planes de reindustriali-
zación y de diversificación económica que permitan garantizar un desarrollo socio-
económico de las comarcas del sur de Tarragona, con el objetivo de anticiparse al 
impacto de la desnuclearización y, cuando menos, asegurar el mantenimiento de los 
dos mil empleos directos que proporcionan las centrales nucleares de Ascó I y II y de 
Vandellòs II, en unas condiciones laborales similares a las que actualmente tienen los 
trabajadores de esa industria energética.

d) Colaborar con el Gobierno de España en la elaboración de un plan de innovación y 
desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) y de microrreactores nucleares, con 
el objetivo de reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles como 
fuente primaria en la matriz energética y el impacto medioambiental producido por  
la elevada emisión de gases de efecto invernadero derivada de su utilización, mientras 
no se disponga de la suficiente aportación al sistema de fuentes de energía renovables.

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos 
previstos per a la temporada d’estiu
302-00155/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari 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 els recursos previstos per a la temporada d’estiu (tram. 300-
00177/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata que: 
1. L’article 149.3 de l’Estatut d’Autonomia estableix que, en matèria d’ordenació 

del litoral i respectant el règim general del domini públic, correspon a l’Adminis-
tració de la Generalitat la competència exclusiva, que inclou en tot cas: a) L’establi-
ment i la regulació dels plans territorials d’ordenació i ús del litoral i de les platges, i 
també la regulació del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments 
i plans. D’altra banda, l’Estatut reconeix, en l’article 84.2.n, que els governs locals 
de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre la regulació, la gestió i la 
vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges.

2. El títol VII de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del 
litoral, estableix el marc competencial entre la Generalitat i els ajuntaments. Més 
enllà d’aquesta disposició, no hi ha un marc normatiu que especifiqui les condicions 
tècniques i laborals de prestació del servei de socorrisme i salvament a les nostres 
platges.

3. En la regulació i implementació del servei de socorrisme i salvament, tant en 
espais litorals, com a les piscines obertes al públic o a les masses d’aigua interiors 
hi intervenen diversos Departaments de la Generalitat, entre els quals destaquen 
els d’Interior (Protecció Civil, bombers i CME), Educació (formació socorristes), 
Presidència (Esports i relacions amb els ajuntaments), i Salut (coordinació amb el 
Servei d’Emergències Mèdiques). Aquesta concurrència entre departaments i ens 
locals, exigeix una coordinació que, avui per avui, no es dóna de manera adequada 
o eficient.

4. La Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, va 
representar un pas endavant en l’ordenació de les competències i responsabilitats 
respecte les tasques de salvament i socorrisme, però, malauradament, no ha estat 
aplicada en tota la seva amplitud, deixant sense efecte aspectes com el Registre.

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Crear una comissió de coordinació interdepartamental, que contempli la se-

guretat, recursos i protocol dels socorristes a les platges, piscines, pantans, llacs i 
rius de Catalunya.

6. Complir amb la normativa vigent, exigint la titulació específica dels professio-
nals de salvament i socorrisme i no aplicar un any més la moratòria.

7. Crear una línia de subvencions per facilitar als ajuntaments l’assumpció dels 
costos i les despeses derivats de la prestació del servei de socorrisme i salvament, 
per tal de minimitzar aquest impacte econòmic sobre els pressupostos municipals.

8. Proposar una guia de criteris amb els protocols pertinents per regular els es-
tàndards de qualitat en els equipaments de seguretat i uns paràmetres per qualificar 
la qualitat o que es compleixin els requisits mínims per oferir un servei de salva-
ment i socorrisme adequat.



BOPC 325
3 de juny de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 9 

9. Acabar, abans de finalitzar el 2022, l’estudi que està realitzant la Federació 
Catalana de Salvament i Socorrisme destinant els recursos suficients perquè es pu-
guin conèixer les necessitats reals sobre la seguretat en salvament i socorrisme a 
les platges i piscines de Catalunya, de manera que els municipis puguin elaborar els 
seus plans i realitzar el seus programes amb coneixement d’aquestes dades o d’altres 
que la Generalitat posi a l’abast dels ens locals.

10. Implementar un pla d’inspeccions periòdiques que garanteixi el compliment 
de les condicions de seguretat i els serveis de socorrisme i salvament de platges i 
piscines, que s’executi abans i durant l’estiu.

11. Aplicar les infraccions administratives pertinents a totes aquelles empreses 
o entitats que contracten socorristes que no estan inscrits al Registre Oficial de Pro-
fessionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), tal i com determina la llei 3/2008 de 
les professions de l’esport.

12. Impulsar un debat amb els agents socials per acabar amb les precàries con-
dicions laborals del salvament i socorrisme, arribant a un acord de conveni amb els 
professionals del sector.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el primer any 
de govern
302-00156/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 61924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el primer 
any de govern (tram. 300-00178/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la divisió i la inacció del Govern en el seu primer any de legislatura i 

la seva incapacitat per resoldre els problemes concrets de la ciutadania de Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Elaborar, en el termini de 6 mesos, un pla de reducció de les llistes d’espera 

en dependència que permeti reduir un 40% la llista d’espera en dos anys mitjançant 
les següents actuacions: 

i. Agilització del sistema realitzant la valoració de grau de dependència i el Pro-
grama Individual d’Atenció (PIA) en un únic tràmit.

ii. Establiment de paquets predeterminats ofertats pels equips de valoració.
iii. Creació d’una plataforma informàtica per a tot el procedim.
b. Elaborar i presentar, en el termini de 3 mesos, un pla de xoc per a la recupera-

ció de la capacitat diagnòstica i de tractament per abordar les llistes d’espera, tant de 
primeres visites a especialistes, com de proves diagnòstiques i quirúrgiques, i reduir 
el temps mitjà d’espera actual.

c. Garantir la plaça a tot l’alumnat que sol·liciti accedir als cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior el proper curs 2022-2023, incrementant els recursos i 
l’oferta pública de formació professional previstos de cara al proper curs, així com 
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presentar un pla de modernització i adaptació de la formació professional a les ne-
cessitats del teixit productiu.

d. Assumir els canvis i prendre les decisions necessàries per garantir un bon fun-
cionament del proper curs 2022-23.

e. Establir els mecanismes i recursos necessaris per tal que durant els propers 
dos anys s’inverteixin 1.250 Mw eòlica i 1.625 Mw fotovoltaica, i així assegurar el 
compliment dels primers objectius marcats pel 2030.

f. Convocar la taula de partits catalans per obrir un diàleg sincer i tractar aquells 
temes que són de rellevància per Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
del sistema universitari
302-00157/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 61936 i 61939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
del sistema universitari (tram. 300-00172/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Reducir de manera inmediata el precio del crédito en primera matrícula en los 

estudios de Grado y Máster oficial a partir del curso 2022-2023, fijándolo en 16,05 eu-
ros en todas las universidades públicas catalanas, siguiendo los cauces establecidos en 
la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, así como la Ley Orgá-
nica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades. Se igualarán los precios del crédito 
de Grado y Máster en 16,05 euros.

2. Eliminar el incremento del precio por crédito de grado y máster en segundas 
matrículas y sucesivas, paliando de esta forma la excesiva penalización que ya su-
pone para la repetición los requisitos de concesión de becas y la normativa de per-
manencia.

3. Eliminar el actual recargo por segundas titulaciones de un mismo nivel aca-
démico, para así facilitar el fomento de una formación constante y continuada tan 
aconsejable para el progreso de la sociedad.

4. Aplicar la reducción de las tasas derivadas del programa de doctorado (ges-
tión del expediente académico, seguimiento y tutela anual del plan de investigación, 
depósito, lectura y defensa de la tesis doctoral).

5. Simplificar y reducir la inmensa red burocrática asociada a trámites adminis-
trativos que lastran la docencia y la investigación.

6. Acortar los plazos de resolución de las solicitudes de evaluación, certificación 
y acreditación de enseñanzas, profesores e investigadores.

7. Requerir al Departament de Recerca i Universitats que la beca Equidad sea 
extensible a segundas titulaciones del mismo nivel y para cualquier tipo de máster, 
habilitante o no.
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8. Requerir al Departament de Recerca i Universitats para que llegue a un con-
venio con la entidad pertinente, a fin de que las tarjetas de transporte para los uni-
versitarios tengan vigencia de 360 viajes, independientemente del momento de su 
activación.

9. Establecer medidas específicas para mejorar la tasa de reposición del personal 
docente e investigador de las universidades catalanas. Se establecerá en menos de 
seis meses una estrategia de atracción de talento joven con el objetivo de promocio-
nar e incentivar la carrera universitaria docente, académica e investigadora.

10. Establecer las medidas necesarias para reducir la temporalidad de la plantilla 
del personal docente universitario, garantizando un equilibrio eficiente entre el per-
sonal docente asociado y el resto de las universidades públicas catalanas.

11. Estudiar el establecimiento de una dotación presupuestaria equilibrada en 
relación a la asignación dirigida a los Centros Cerca y Grupos de Investigación Uni-
versitarios (SGR). Se mejorará la transparencia de los criterios de adjudicación de 
fondos y se revisará la idoneidad de los mismos.

12. Aumentar sustancialmente la implicación de la investigación universitaria y 
los centros de investigación asociados en el diseño de las estrategias y procesos de 
industrialización de Cataluña.

13. Suprimir de los planes estratégicos y legislación universitaria vigente de Ca-
taluña todas las medidas relativas a la inmersión lingüística en catalán o de índole 
ideológica relacionadas con la perspectiva de género, cambio climático y referencias 
al multiculturalismo e inmigración.

14. Potenciar el actual modelo de doctorado industrial, mejorando la vinculación 
empresa-universidad, ofreciendo mayor dotación presupuestaria, y diversificando 
los sectores económicos y las empresas implicadas.

15. Asegurar el equilibrio territorial en la dotación presupuestaria universitaria 
planificada por la Generalidad de Cataluña. Se diseñarán planes específicos para 
potenciar ventajas comparativas y competitivas de aquellas universidades públicas 
situadas en localizaciones con baja densidad poblacional del interior de Cataluña.

16. Complementar el trabajo desarrollado por la Agencia per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) con una agencia de evaluación externa, 
con el objetivo de mejorar la transparencia e independencia en los procesos de eva-
luación educativa.

17. Fortalecer la colaboración de las universidades catalanas con el resto de cen-
tros universitarios de España. Se elaborará en menos de seis meses un informe de 
buenas prácticas a nivel nacional, y una estrategia de atracción de talento nacional 
a universidades de nuestra región y de estrechamiento de las relaciones académicas 
con otras instituciones educativas de España.

18. Exigir a la Presidenta y al Secretario General del Consell Interuniversitari  
de Catalunya que cumpla el auto de 3 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior de  
Justicia de Cataluña en relación a los exámenes de selectividad. Además, se requeri-
rá a la presidenta y al secretario del Consell Interuniversitari que dicten nuevas ins-
trucciones para que no se dé preferencia a la entrega a los alumnos de los modelos de 
exámenes en Catalán, ni se establezca un registro de los alumnos que hayan elegido 
una u otra opción lingüística.

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació 
d’una empresa farmacèutica pública
302-00158/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 61937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari 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 la creació d’una empresa far-
macèutica pública (tram. 300-00175/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme un informe, en el termini de sis mesos, sobre la producció i con-

sum de medicaments a Catalunya per tal de determinar, com a mínim, les següents 
qüestions: 

a) Quants i quins medicaments es produeixen a Catalunya.
b) Quants i quins medicaments es consumeixen a Catalunya.
c) Quines famílies de fàrmacs es consumeixen més a Catalunya (Desglossat per 

gènere i edat).
d) Quins circuits de compra de medicaments tenen actualment els hospitals i les 

Oficines de farmàcia.
e) Quina és l’evolució de la producció de medicaments a Catalunya en els últims 

deu anys.
f) Quins productes presenten problemes de desabastiment (Gravetat i temps).
g) Quants especialistes es formen en matèria de producció industrial de medica-

ments i quants en farien falta per engegar una empresa farmacèutica pública.
h) Quin seria el cost de produir una vintena de medicaments genèrics a través 

d’un proveïdor plenament públic.
2. En el termini de dos anys crear una empresa farmacèutica de titularitat i gestió 

totalment pública, la qual dependrà del Departament de Salut i tindrà les següents 
funcions: 

a) R+D+I de nous medicaments.
b) Producció de principis actius.
c) Producció de medicaments tant químics com biològics.
d) Distribució de medicaments.
e) Coordinació i planificació, conjuntament amb d’altres actors, de la investiga-

ció pública del país en tot allò relacionat amb el circuït del medicament, així com 
reforçar aquesta investigació.

3. Garantir un sistema de governança per a l’empresa farmacèutica pública par-
ticipat per la ciutadania, allunyat i protegit dels interessos econòmics i amb una pla-
nificació estratègica basada, sobretot, en criteris de salut pública.

4. Desplegar, al llarg del 2022 l’Agència Catalana del Medicament i dels Produc-
tes Sanitaris, la qual: 

a) Tindrà com a objectiu garantir que qualsevol mesura que pugui afectar aquests 
productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, se-
guretat clínica i que, sobretot, avantposi les necessitats de la població al lucre de qui 
especula amb salut.

b) Serà un organisme autònom que assumiria totes les competències en matèria 
de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics.
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5. Crear, en el termini de sis mesos, un operador públic perquè intervingui al 
sector de la distribució, amb l’objectiu d’exercir control directe sobre l’estoc de me-
dicaments i garantir el control dels preus.

6. Garantir, en el termini d’un any, que tota la població catalana té un punt 
d’atenció farmacèutica a menys de mitja hora de distància des del seu municipi uti-
litzant el transport públic, impedint que la viabilitat econòmica d’una farmàcia per 
a un privat sigui el que determini que els habitants d’un municipi puguin tenir-hi 
accés.

7. Desplegar les actuacions necessàries per tal d’assegurar que es pautin els me-
dicaments que, en igualtat de criteris d’efectivitat i seguretat, per una indicació en 
concret, siguin més econòmics.

8. Apostar pel sistema unidosis com a forma de dosificació prioritària, per tal de 
primar l’estalvi de recursos i per fer més fàcil la presa de medicaments pel pacient 
en contraposició al sistema de dosificació actual, el qual promou el malbaratament 
de recursos. Així, abans d’acabar el 2022, el 100% de les tres famílies de fàrmacs 
més utilitzats a Catalunya es receptaran pel sistema unidosi.

9. Prohibir l’activitat dels comercials de les empreses farmacèutiques als centres 
sanitaris públics.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes
302-00159/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 61938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament 
d’Igualtat i Feminismes (tram. 300-00174/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fixar un mínim de despesa pressupostària destinada a les polítiques feminis-

tes en el conjunt del pressupost de tots els departaments, incrementant les dotacions 
fins a assolir un import mínim d’1% del total del pressupost el 2023. Així mateix, 
incrementar progressivament fins a assolir un import mínim del 5% del pressupost 
el 2027 la quantitat destinada al desplegament d’accions de promoció de l’equitat de 
gènere. El Departament d’Igualtat i Feminismes haurà de garantir la transversalitat 
de l’enfocament de gènere en totes aquestes polítiques.

2. Abans de dos mesos, dotar el Departament d’Igualtat i Feminismes, concre-
tament la Secretaria de Feminismes i les direccions generals que la componen, dels 
recursos necessaris per a desplegar les polítiques de prevenció, abordatge, segui-
ment i recuperació de les dones que pateixen qualsevol expressió de violència mas-
clista o discriminació per raó de gènere. Això inclou tant la dotació de llocs de tre-
ball adients i especialitzats a les direccions generals, com a la provisió de serveis 
generals i direcció de serveis. El Govern ha de garantir que el Departament d’Igual-
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tat i Feminismes tindrà prou efectius per poder desenvolupar les accions i progra-
mes que ha planificat i compromès al Pla de Govern amb garanties.

3. Reconèixer el paper primordial dels municipis en el desplegament de les polí-
tiques per l’equitat de gènere en tant que administracions de proximitat amb la ciu-
tadania. Per a aquest efecte,

a. En dos mesos, concretar la signatura dels contractes programa del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes amb els ajuntaments i consells comarcals, com a marc 
de col·laboració i finançament dels serveis i les polítiques públiques en matèria de 
drets de les dones, per tal de garantir als ens locals autonomia, estabilitat i planifica-
ció en l’execució de les polítiques d’igualtat i feminismes, amb previsions d’accions 
i recursos per períodes quadriennals.

b. Incrementar el finançament dels contractes programa per garantir un abor-
datge integral de les violències masclistes, especialment per cobrir les actuacions 
d’urgència donada la manca de places i recursos d’atenció a les dones i els seus fills 
i filles. Alhora, avançar en el finançament per les agents d’igualtat i programes fe-
ministes en l’àmbit local garantint que els recursos dels fons estatals i europeus es 
destinen a projectes consolidables.

4. Avançar en les iniciatives legislatives i reglamentàries per garantir la sosteni-
bilitat dels serveis d’abordatge de les violències masclistes i el sistema de subven-
cions a les entitats en les següents termes: 

a. Pel 2023, doblar els recursos destinats a finançar actuacions de lluita contra la 
violència masclista i atenció a les víctimes, a la vegada que s’augmenta la capacitat 
del Departament d’Igualtat i Feminismes d’executar directament les polítiques de 
lluita contra la violència masclista i atenció a les víctimes. Mentrestant, en el cas 
de serveis externalitzats a través de concerts i/o subvencions amb entitats del tercer 
sector, garantir que aquesta prestació de serveis per part de les entitats es realitza en 
condicions laborals dignes sense precarització.

b. Revisar el model de cogestió del Departament d’Igualtat i Feminismes amb 
les entitats: 

i. Revisant els criteris d’atorgament i justificació de subvencions, facilitant que 
les entitats puguin tenir programació i finançament plurianual.

ii. incorporant mecanismes per reconèixer el seu valor i retorn social.
iii. Flexibilitzar els criteris de justificacions i tramitacions i els calendaris.
iv. Facilitar bestretes avançades amb la resolució provisional (identificant la do-

cumentació que no és imprescindible per efectuar els pagaments).
v. Desenvolupar subvencions nominatives pels casos d’entitats amb experiència 

i solvència contrastada en l’atenció a les víctimes de violència masclista amb recur-
sos públics.

5. Presentar, en el termini de 3 mesos i consensuat amb el món local, el nou mo-
del dels Serveis d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) tot garantint la 
coordinació de la Xarxa de SIADs i l’equitat territorial i augmentant les partides 
pressupostàries per poder dotar als serveis de les figures professionals que en for-
men part i donar una atenció adequada a totes les dones.

6. Incrementar les dotacions pressupostàries pels serveis d’atenció i emergència 
en les situacions de violències masclistes, especialment al Serveis d’Intervenció Es-
pecialitzada, els Serveis d’Acollida i Recuperació, i els Serveis Substitutoris de la 
Llar per tal d’ampliar els equips professionals, les hores d’atenció i les places dis-
ponibles amb l’objectiu de suprimir les llistes d’espera i atendre tota la demanda. 
De forma prioritària, habilitar les places necessàries d’allotjaments d’urgència fent 
la inversió pressupostària de forma urgent, per evitar que les dones siguin ateses en 
allotjaments turístics sense suport professional.

7. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos 
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins 
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a eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones 
en una situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor.

8. Unificar els criteris de les diferents taules d’emergència d’habitatge per po-
der donar resposta a les necessitats d’emergència habitacional i identificar els casos 
de dones en situació de violència masclista en situació de vulnerabilitat. Garantir 
indicadors comuns per a fer públiques les dades i millorar la transparència de les 
actuacions realitzades per garantir el dret a l’habitatge.

9. Desenvolupar un protocol específic per la prevenció i la intervenció en els ca-
sos de matrimonis forçats dels recursos necessaris per desplegar-ho completament 
i millorar la capacitat de detecció i intervenció davant aquest àmbit de la violència 
masclista, així com millorar els mecanismes de coordinació i resposta dels diferents 
Departaments en els casos de matrimonis forçats, mutilació genital femenina i trata 
amb fins d’explotació sexual i laboral.

10. Presentar, en el termini de tres mesos, les accions per garantir el dret a l’avor-
tament en el sistema públic de salut a tot el territori, dotant-lo de recursos per a prac-
ticar avortaments farmacològics i quirúrgics, de manera que es garanteixi a totes 
les dones el dret a decidir de manera informada sobre les tècniques més adequades 
per la interrupció voluntària de l’embaràs, a partir de criteris clínics i no de tipus 
pressupostari.

11. Incloure les cirurgies per a la reconstrucció mamaria, després d’haver patit 
un càncer de mama, entre les intervencions quirúrgiques amb temps d’espera garan-
tit i que aquest temps d’espera no sigui superior als sis mesos.

12. Abans d’acabar l’any, implementar els recursos necessaris per garantir una 
atenció psicosocial i sanitària continuada i sense temps d’espera dels trastorns de la 
conducta alimentària a tot el territori per tal d’abordar l’alta incidència d’aquestes 
malalties entre la població, especialment entre noies adolescents i joves, motivada 
sobretot per la pressió estètica a la qual les joves estan sotmeses, així com a revisar i 
reforçar els protocols de coordinació amb les escoles, instituts i tots els serveis sani-
taris i de salut mental per millorar la detecció precoç i garantir una intervenció des 
de l’inici dels símptomes.

13. Presentar el model d’abordatge de les violències sexuals en el termini d’un 
mes i garantir que els recursos procedents del Ministeri d’Igualtat per als centres de 
crisi, són destinats als serveis creats territorialment per l’atenció de persones vícti-
mes de les violències sexuals.

14. Presentar en el termini de tres mesos l’estudi al qual es va comprometre la 
Generalitat per a la regularització digna del treball de la llar i de les cures i de suport 
a programes locals que promouen la creació de sistemes per a la contractació de les 
persones de la llar i les cures.

15. Reforçar la incorporació de la coeducació i l’educació sexo afectiva al currí-
culum educatiu i a tots els projectes de centre, garantint la formació necessària a tot 
el professorat per tal que es pugui implantar de manera transversal al llarg de tota 
l’etapa educativa obligatòria pel curs 2023-2024.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
amb les conselleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes 
sobre les actuacions d’aquests departaments per a fer complir 
la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta 
de departaments i a les entitats subvencionades
354-00120/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminis-
mes, en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, DSPC-C 317.

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

Sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta 
d’Acció Trans, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
perquè exposi el seu punt de vista sobre l’LGBTI-fòbia
356-00650/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, DSPC-C 317.

Sol·licitud de compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les 
peticions d’asil
356-00668/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, DSPC-C 317.

Sol·licitud de compareixença d’Abdelmouhsine El Farissi davant 
la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació 
del Rif i les peticions d’asil
356-00669/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat i Fe-
minismes, en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, DSPC-C 317.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
amb les conselleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes 
sobre les actuacions d’aquests departaments per a fer complir 
la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta 
de departaments i a les entitats subvencionades
355-00064/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió 16, tinguda el 
30.05.2022, DSPC-C 317.

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

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ensenyament 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00310/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 31.05.2022, DSPC-C 319.

Compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00311/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 31.05.2022, DSPC-C 319.

Compareixença d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00312/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 31.05.2022, DSPC-C 319.
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Compareixença d’una representació dels propietaris de la zona 
d’especial protecció per a les aus, sector 13, secans - Utxesa 
del canal Segarra-Garrigues davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre els problemes 
del reg en aquesta zona
357-00367/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 31.05.2022, DSPC-C 318.

Compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants 
de la Zona Oriental de la Terra Alta davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
el reg a la zona oriental de la Terra Alta
357-00368/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 31.05.2022, DSPC-C 318.

Compareixença d’una representació de la Crida LGBTI davant 
del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00392/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 31.05.2022.

Compareixença d’una representació d’H20 Col·lectiu Gai, Lesbià, 
Bisexual i Transsexuals del Camp de Tarragona davant el Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00394/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 31.05.2022.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Policies 
LGTBi+ Gaylespol davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00395/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 31.05.2022.
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Compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció Trans, 
davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia per a exposar el seu 
punt de vista sobre l’LGBTI-fòbia
357-00564/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, 
DSPC-C 317.

Compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes per a informar sobre la situació del Rif i les peticions 
d’asil
357-00565/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, 
DSPC-C 317.

Compareixença d’Abdelmouhsine El Farissi davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes per a informar sobre la situació del Rif 
i les peticions d’asil
357-00566/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 16, tinguda el 30.05.2022, 
DSPC-C 317.

Compareixença de Francesc Zucchitello, president de l’Associació 
Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i membre 
de la sectorial de turisme de Pimec, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial
357-00567/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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Compareixença de Lluís Torrents Cruz, vocal de la junta directiva 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província 
i president de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00568/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d’uixer o uixera que es produeixin al Parlament de Catalunya 
en els exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 31.05.2022

Secretaria General
D’acord amb l’avaluació de necessitats de l’Àrea de Serveis Generals del Depar-

tament de Recursos Humans, es considera necessari cobrir dues places d’uixer o ui-
xera mitjançant la borsa de treball constituïda per a possibles vacants.

Aquestes dues places, amb dotació pressupostària, actualment no estan ocupa-
des, atès que les persones amb dret a reserva estan adscrites, en comissió de serveis, 
a altres llocs de treball de l’Administració parlamentària, i, per tant, no poden ésser 
objecte d’una provisió definitiva.

Així mateix, en atenció a la situació actual de coincidència de dues baixes per 
incapacitat temporal, una de les quals en el servei d’impressió del Departament 
d’Edicions, i al fet que el lloc de treball d’uixer de nivell 4 d’aquest mateix servei 
està vacant i s’ha de dur a terme el concurs específic per a proveir-lo, és necessari el 
nomenament d’un funcionari interí per acumulació de tasques fent ús de les previ-
sions del concepte 125 del pressupost del Parlament, que inclou les retribucions del 
personal funcionari interí nomenat per substitució i acumulació de tasques.

L’article 38.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya disposa que el personal interí és format per les persones que, en virtut de 
nomenament, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen places reservades a 
funcionaris de carrera i dotades per les plantilles pressupostàries, mentre aquests 
no les ocupen.

L’article 38.3 estableix que es pot nomenar personal funcionari interí perquè 
ocupi llocs de treball en substitució de funcionaris de carrera que gaudeixen del dret 
a reserva del lloc de treball.

L’apartat 4 del mateix article estableix que es pot nomenar personal funcionari 
interí en cas d’excés o acumulació de tasques per un temps de sis mesos dins d’un 
període de dotze mesos, temps que s’ha d’entendre de nou mesos en un període de 
divuit mesos, en aplicació de la modificació de l’article 10.1.d 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.
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Tenint en compte que José Ignacio Placer López de Alda, María Carmen Gu-
tiérrez Jiménez i Susanna González Alturo són els candidats inclosos en la borsa 
de treball a qui correspon l’opció de nomenament, d’acord amb la relació ordenada 
aprovada i feta pública per la comissió tècnica d’avaluació el 12 d’abril de 2022; que 
han confirmat que estan disposats a incorporar-se al lloc de treball, i que han acre-
ditat que compleixen els requisits per a ocupar provisionalment les places no ocupa-
des, es proposa que siguin nomenats funcionaris interins, de conformitat amb el que 
estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria.

Atès el que disposen l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i l’article 10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, amb relació al nomenament de personal funcionari interí; 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la 
Mesa del Parlament 

Acorda: 
Primer. Nomenar José Ignacio Placer López de Alda i María Carmen Gutiérrez 

Jiménez funcionaris interins uixers del Parlament de Catalunya, amb efectes de la 
data de la presa de possessió i pel temps estrictament necessari.

Segon. Nomenar Susanna González Alturo funcionària interina uixera del Par-
lament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió i per a 
un període inicial de set mesos.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, 
de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general

Cessament i nou nomenament d’una funcionària interina

ACORD

Mesa del Parlament, 31.05.2022

Secretaria General
L’11 de maig de 2021 la Mesa del Parlament va acordar nomenar uixera del Par-

lament de Catalunya, com a funcionària interina, Clàudia Bell Casanova, candidata 
de la llista d’espera del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o 
uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).

El 25 de març de 2022 es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Par-
lament la Resolució 25/2022 de la Secretaria General, de convocatòria d’un procedi-
ment intern per a proveir temporalment i amb caràcter d’urgència un lloc de treball 
de secretari o secretària del Departament de Comunicació, mitjançant el sistema de 
comissió de serveis (CS2/2022).
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En vista que, una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, no 
s’hi havia presentat cap aspirant, mitjançant la Resolució 26/2022, del 20 d’abril, de 
la Secretaria General, es va declarar desert el procediment.

De conformitat amb això, atesa la necessitat urgent de proveir el lloc de tre-
ball i vist que el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’administrador parlamenta-
ri o administradora parlamentària es troba en fase inicial, el 21 d’abril de 2022 es 
va oferir la plaça entre el personal interí del Parlament, mitjançant la Resolució 
27/2022 de la Secretaria General, que es va publicar al tauler d’anuncis i a la intra-
net del Parlament.

D’acord amb el punt 7 de l’oferta publicada, la secretària general resol a favor de 
l’aspirant que compleix els requisits i s’adequa millor al lloc de treball, i proposa el 
nomenament a la Mesa del Parlament.

Vist l’informe relatiu a la provisió amb caràcter d’urgència del lloc de treball de 
secretari o secretària del Departament de Comunicació; 

Atès el que disposen l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i l’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
amb relació al nomenament de personal funcionari interí; 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament; 

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Primer. Fer cessar Clàudia Bell Casanova com a funcionària interina uixera del 

Parlament de Catalunya, amb efectes de l’1 de juny de 2022.
Segon. Nomenar Clàudia Bell Casanova funcionària interina de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris perquè 
ocupi provisionalment el lloc de treball de secretària del Departament de Comuni-
cació (grup C1, nivell 7), en horari especial de tarda, amb efectes de la mateixa data, 
per una durada màxima de tres anys o fins que es resolgui el procés selectiu corres-
ponent per a proveir-lo de manera definitiva.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, 
de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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