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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 386/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del 
nombre de professionals de suport educatiu destinats als equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògics
250-00487/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 19, 07.06.2022, DSPC-C 332

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals 
de suport educatiu destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògi-
ca (tram. 250-00487/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar el nombre de professionals 

de suport educatiu destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògics 
per a cobrir les necessitats existents i prestar suport professional als professors i als 
centres educatius en la gestió de la diversitat i l’atenció als alumnes amb necessitats 
educatives especials.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
i es corregeix el Reglament (UE) 508/2014 pel que fa a les mesures 
específiques per a mitigar les conseqüències de l’agressió militar 
de Rússia contra Ucraïna en les activitats pesqueres i atenuar els 
efectes de la pertorbació del mercat causada per aquesta agressió 
en la cadena de subministrament de productes de la pesca i 
l’aqüicultura
295-00115/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’instaura un 
marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables 
als productes sostenibles i es deroga la Directiva 2009/125/CE
295-00116/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les substàncies 
que exhaureixen la capa d’ozó i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
1005/2009
295-00117/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (CE) 767/2008, (CE) 810/2009 i (UE) 2017/2226 del 
Parlament Europeu i del Consell, els reglaments (CE) 1683/95,(CE) 
333/2002,(CE) 693/2003 i (CE) 694/2003 del Consell i el conveni 
d’aplicació de l’Acord de Schengen pel que fa a la digitalització del 
procediment del visat
295-00118/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la notificació de 
dades ambientals procedents d’instal·lacions industrials pel qual es 
crea un portal d’emissions industrials
295-00119/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 foment de l’associacionisme
200-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 63040; 63063).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.06.2022 al 13.06.2022).
Finiment del termini: 14.06.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 32, tinguda el 08.06.2022, DSPC-P 65.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP VOX

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 32, tinguda el 08.06.2022, DSPC-P 65.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 13.06.2022 al 17.06.2022).
Finiment del termini: 20.06.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 61134; 61521).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.06.2022 al 14.06.2022).
Finiment del termini: 15.06.2022; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil
250-00588/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62149 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62149)

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

1. Respecte, reconeixement i coordinació en les competències de la policia marí-
tima a les costes catalanes.

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

2. Garantir que les despeses i inversions destinades al Cos de Mossos d’Esqua-
dra en l’àmbit de la policia marítima permetin el compliment de les funcions de po-
licia administrativa que els pertoca, en coordinació amb les competències concur-
rents amb altres administracions.

Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers 
de la Generalitat consistent en una auditoria amb relació a les 
presumptes irregularitats dels darrers deu anys i en la reversió de 
l’infrafinançament estructural
250-00591/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55627, 62150 /  Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 55627)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 2

2. Expressar la confiança en el Cos de Bombers, i en tot el personal de prevenció, 
extinció i salvament, per tal de donar un servei públic d’acord amb allò que s’espera 
d’un cos d’emergències modern.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Revertir les retallades del 2009 en la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments i que disposi d’un pressupost digne a les seves funcions i 
necessitats reals, fora de les disputes polítiques i pressupostàries dels últims anys.
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62150)

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

1. Auditar el procés de gestió i facturació que s’ha dut a terme en el manteniment 
del parc mòbil dels Bombers els darrers anys, i implantar un model eficient de gestió 
i control propi que eviti les presumptes irregularitats que actualment s’estan investi-
gant en seu judicial. El sistema de gestió haurà d’estar implementat en l’any 2022 i 
l’auditoria de gestió s’haurà de tancar abans de 18 mesos.

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

2. Es reafirma un cop més en la confiança dipositada en el Cos de Bombers que 
presta un servei públic d’acord amb la tasca que es correspon com a cos d’emer-
gències.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar el procés d’increments pressupostaris anuals destinats a la renova-
ció del parc mòbil, el millorament de les infraestructures, l’actualització i modernit-
zació dels equips de protecció individual, i l’equipament tècnic dels Bombers per tal 
de revertir les insuficiències provocades per la infradotació dels darrers anys.

Proposta de resolució sobre l’adquisició de cascos de motocicleta 
per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00603/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62151 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62151)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió del punt 3

3. Informar, davant la Comissió d’Interior, en un termini màxim de 2 mesos, de 
totes les actuacions que ha dut a terme el Departament d’Interior per donar compli-
ment a les demandes a què fan referència els punts 1 i 2 d’aquesta resolució.
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Proposta de resolució sobre la creació de la regió d’emergències 
del Pirineu Occidental
250-00605/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62152 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62152)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear i posar en funcionament la 
Regió d’Emergències del Pirineu Occidental (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Alt Urgell), un cop estiguin executades les actuacions previstes en el Projec-
te Bombers 2025.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62153 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62153)

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

1. Suprimir Augmentar l’eficàcia del sistema de cita prèvia per presentar denún-
cies penals a les dependències de Mossos d’Esquadra.

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

2. Establecer Mantenir el un sistema de triatge a l’hora de la recepció de denún-
cies en dependències policials (comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra, oficines 
de policia, oficines d’atenció a la ciutadania, etc.) que permetin fer una gradació, va-
lorar i classificar en aquell mateix moment el grau d’urgència mitjançant la valora-
ció dels fets, adequant l’atenció presencial al ciutadà d’acord amb la prioritat que es 
derivi del nivell assignat, valorant y no del temps d’espera o del moment d’arribada 
a les dependències policials, tot això per continuar donant les respostes adequades 
a les demandes d’atenció immediata.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició del punt 3

3. Augmentar, en funció de la disponibilitat d’efectius i les càrregues de treball 
de les diferents unitats policials, la dotació de recursos humans reforçant la plantilla 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra que recullen denúncies penals i mantenir 
la prioritat en el tractament de denúncies per violència masclista o delictes contra 
la llibertat sexual.
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Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. Establecer Mantenir una formació especialitzada específica interna como re-
quisito previo a formar parte de los per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
que recullen denúncies penals i per violència masclista o delictes contra la llibertat 
sexual, que incluirá inclou la necessitat de recollir adequadament els aspectes més 
rellevants de la denúncia, el tracte i tacte cap al denunciant, i la gestió emocional per 
ajudar a la víctima a denunciar els fets amb claredat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62154 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62154)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)

De modificació i supressió del punt 1
1. Derogar la resolució que Continuar explicant que no existeix estableix l’obli-

gatorietat d’haver de demanar cita prèvia per posar denúncies en qualsevol comis-
saria del Cos de Mossos d’Esquadra, a qualsevol hora del dia i per a qualsevol tipus 
de delicte.

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

2. Impulsar una campanya informativa a través d’aquells Continuar fent divulga-
ció per diferents canals que s’estimin oportuns per tal que la ciutadania que ha estat 
víctima d’un presumpte delicte tingui ple coneixement de quins són els seus drets a 
l’hora de presentar una denúncia.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62155 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 01.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62155)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Elaborar i aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya per al període 
2022-2025 en un termini no superior a 9 mesos des de l’aprovació de la present Re-
solució.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62960; 62964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 62960)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica (tram. 302-
00154/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.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 reindustria-
lización y de diversificación económica que permitan garantizar un desarrollo so-
cioeconómico de las comarcas del sur de Tarragona, con el objetivo de anticiparse 
al impacto de la desnuclearización generando nuevas oportunidades laborales que 
compensen la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos que se puedan pro-
ducir por el cierre de Ascó I y II y de Vandellòs II. Este estudio debería incluir me-
didas compensatorias destinadas a los ayuntamientos más afectados por la pérdida 
de ingresos derivado del cierre.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62964)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
combinació energètica (tram. 302-00154/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb la necessitat de 
modificar la matriu energètica i impulsar una transició energètica que garanteixi la 
desnuclearització, la descarbonització i sigui neutre en emissions de gasos d’efecte 
hivernacle a l’horitzó de l’any 2050, al mateix temps que asseguri la disponibilitat 
d’energia per cobrir la demanda per al desenvolupament socioeconòmic, mantenint 
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el preu de l’energia en els nivells adequats per garantir la competitivitat de les em-
preses i l’accés a l’energia del conjunt de la ciutadania.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos 
previstos per a la temporada d’estiu
302-00155/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62968; 62996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62968)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
recursos previstos per a la temporada d’estiu (tram. 302-00155/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 5

5. Continuar des de la Direcció general de Protecció Civil implementant les con-
clusions del grup de treball interdepartamental que treballa a nivell tècnic els as-
pectes de seguretat, recursos i protocol dels socorristes a les platges en coordinació 
amb les tasques del Pla de protecció i ordenació del litoral.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 7

7. Acompanyar als ajuntaments per facilitar la prestació del servei de socorrisme 
i salvament, per tal de minimitzar aquest impacte econòmic sobre els pressupostos 
municipals.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 8

8. Difondre les recomanacions de mesures de seguretat en platges i llocs de bany, 
informades favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i tre-
ballar en el marc del Pla de protecció i ordenació del litoral recomanacions per a 
equipaments de seguretat.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 12

12. Seguir impulsant debats amb els agents socials en el marc del Consell de Re-
lacions Laborals, tot encoratjant les parts a continuar amb l’esforç realitzat per a la 
millora de la negociació col·lectiva, especialment en aquells àmbits sense cobertura 
de conveni col·lectiu.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62996)

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 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els recursos previstos per a la temporada d’estiu (tram. 302-00155/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Aplicar un any més la moratòria, mentre s’adapti la normativa corresponent 
per pal·liar la falta de professionals del sector.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62967; 62969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62967)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
primer any de govern (tram. 302-00156/13).

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

1. Constata el bloqueig de la taula de negociació entre el Govern d’Espanya i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya per la incapacitat del Govern espanyol de fer 
una proposta concreta per resoldre el conflicte polític de fons, i que en aquest pri-
mer any de legislatura no ha permès avançar cap a la resolució del conflicte polític 
entre Catalunya i Espanya

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

a. Continuar treballant en el Pla de millora de l’atenció a les situacions de de-
pendència i de reducció de les llistes d’espera amb l’objectiu de reduir la llista d’es-
pera, mitjançant les següents actuacions: 

i. Agilització del sistema a través de la transformació tecnològica-digital dels 
sistemes d’informació i de gestió dels serveis socials (descàrregues, signatura bio-
mètrica, automatismes informàtics, sincronia de dades, ...).

ii. Impuls, a través de les eines de que disposa el departament de Drets Socials, 
de la teleassistència i del servei d’atenció a domicili.
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iii. Eliminació del termini suspensiu de la prestació de persones cuidadores no 
professionals, agilitzant així, el seu accés.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra b del punt 2

b. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla de xoc les accions previstes per a 
la recuperació de la capacitat diagnòstica i de tractament per abordar les llistes d’es-
pera, tant de primeres visites a especialistes, com de proves diagnòstiques i quirúr-
giques, i reduir el temps mitjà d’espera actual.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra c del punt 2

c. Garantir la plaça a tot l’alumnat de 4t ESO i PFIs que sol·liciti accedir als cicles 
formatius de grau mitjà com a mesura contra l’abandonament escolar prematur i de 
grau superior superior i donar resposta a les persones que sol·liciten accés a FP a 
través del sistema modular, parcial i acumulable de la formació professional, ajus-
tant l’oferta pública de FP integrada, ja siguin, entre altres, alumnat provinent de 
Batxillerat, escoles d’adults, altres cicles formatius o persones amb títol d’ESO que 
optin per accedir a aquesta formació el proper curs 2022-2023, incrementant els re-
cursos i l’oferta pública de formació professional previstos de cara al proper curs, 
així com presentar un pla de modernització i adaptació de la formació professional 
a les necessitats del teixit productiu.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra e del punt 2

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

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De addició d’una lletra f bis al punt 2

f. Treballar en el marc de l’Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia 
que inclou partits polítics, entitats cíviques i representants de la societat civil que 
lliurement s’hi ha volgut afegir amb l’objectiu de constituir un espai ampli i plural 
que expressi els grans consensos de país i treballi per assolir-los efectivament.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 62969)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
primer any de govern (tram. 302-00156/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, 
De modificació de la lletra f del punt 2

f. Convocar la taula de partits catalans per tractar i debatre aquelles propostes 
concretes que abordin la fi de la repressió i el futur polític de Catalunya, un cop es 
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conegui la proposta que el govern espanyol faci en el marc de la taula de negociació 
per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 62907)

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

do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació del sistema universitari (tram. 302-00157/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 13

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.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’una 
empresa farmacèutica pública
302-00158/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 62994)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
creació d’una empresa farmacèutica pública (tram. 302-00158/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 1

Dur a terme un informe, en el termini d’un any, sobre la producció i consum de 
medicaments a Catalunya, per tal de determinar, com a mínim, les següents qües-
tions: 

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.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

Dissenyar l’Agència Catalana del Medicament i dels Productes Sanitaris, la qual: 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 8

Instar al Govern de l’Estat a apostar pel sistema unidosis com a forma de dosi-
ficació 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. I impulsar polítiques de racionalització de la 
despesa farmacèutica, que promoguin l’ús racional del medicament i desplegar nor-
mativa executiva en matèria d’ordenació farmacèutica que ajudi a fer-ho possible.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

Garantir que les activitats de publicitat i promoció dels medicaments i produc-
tes sanitaris s’ajustin a la normativa i emprendre accions legals en cas que no sigui 
així. Instar al Govern de l’Estat a revisar aquesta normativa per fer-la més restric-
tiva quant a l’activitat dels comercials de les empreses farmacèutiques als centres 
sanitaris públics.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les 
polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes
302-00159/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 62939; 62959; 62965; 62966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

07.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 62939)

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes 
(tram. 302-00159/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión en el punto 9

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.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De adición del punto 9 bis

9 bis Exigir al órgano o autoridad oportuna la expulsión inmediata a los extran-
jeros que cometan delitos de matrimonios forzados y mutilación genital femenina. 
Denegar el permiso de residencia de todos los extranjeros condenados por este tipo 
de delitos procurando que cumplan las penas en sus países de origen.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De adición del punto 9 ter

9 ter Suprimir las subvenciones y ayudas públicas a entidades y/o organizacio-
nes que tengan criterios ideológicos afines al matrimonio forzado y la mutilación 
genital femenina.

Enmienda 4
GP de VOX en Cataluña
De supresión en el punto 12

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-
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taris i de salut mental per millorar la detecció precoç i garantir una intervenció des 
de l’inici dels símptomes.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 62959)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes (tram. 302-00159/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Garantir que, quan una entitat cultural faci una reserva d’un espai públic 
per dur a terme un esdeveniment, les dones puguin accedir i participar al mateix, 
sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 14 bis

14 bis. Fer campanyes educatives i de sensibilització en base als recents estudis 
fets al nostre país sobre els efectes de la pornografia en menors d’edat i la relació 
entre aquesta i la violència sexual.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt al final

16. Elaborar un Decret perquè els protocols contra l’assetjament sexual a les em-
preses s’hagin de registrar tal com es registren els Plans d’Igualtat.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt al final

17. Incloure les dones víctimes de violència masclista en els programes de forma-
ció pre-laboral previstos a la Moció 87/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 62965)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
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balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 
302-00159/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 2

2. Abans de dos mesos, dotar el Departament d’Igualtat i Feminismes, con-
cretament la Secretaria de Feminismes i les direccions generals que la componen, 
dels recursos necessaris per a desplegar les polítiques de prevenció, abordatge, se-
guiment i recuperació de les dones i persones sexe-gènere dissidents que pateixen 
qualsevol expressió de violència masclista o discriminació per raó de gènere. Això 
inclou tant la dotació de llocs de treball adients i especialitzats a les direccions ge-
nerals, com a la provisió de serveis generals i direcció de serveis. El Govern ha de 
garantir que el Departament d’Igualtat i Feminismes tindrà prou efectius per poder 
desenvolupar les accions i programes que ha planificat i compromès al Pla de Go-
vern amb garanties.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició al punt 3

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 població. 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 i persones sexe-gènere dissidents, per tal de garantir als ens locals 
autonomia, estabilitat i planificació en l’execució de les polítiques d’igualtat i femi-
nismes, 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 persones se-
xe-gènere dissidents i els seus fills i filles. Alhora, avançar en el finançament per les 
agents d’igualtat i programes feministes en l’àmbit local garantint que els recursos 
dels fons estatals i europeus es destinen a projectes consolidables.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 3.c

3. [...]
a. Implementar programes de formació a l’administració pública en temes de 

migració, protecció internacional i antiracisme en relació estreta amb l’orientació 
sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 4.a

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 temporalment externalitzats a través de concerts i/o subvencions amb entitats 
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del tercer sector, garantir que aquesta prestació termporal de serveis per part de les 
entitats es realitza en condicions laborals dignes sense precarització.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 5

5. Presentar, en el termini de 3 mesos i consensuat amb el món local, el nou 
model dels Serveis d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) i del Servei 
d’Atenció Integral LGBTI (SAI) tot garantint la coordinació de la Xarxa de SIADs i 
SAIs i l’equitat territorial i augmentant les partides pressupostàries per poder dotar 
als serveis de les figures professionals que en formen part i donar una atenció ade-
quada a totes les dones i persones sexe-gènere dissidents.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Desenvolupar, en el termini de 6 mesos i consensuat amb el mon local, la 
planificació de desplegament territorial de la Xarxa del Servei d’Atenció a Immi-
grants, Emigrants i Refugiats (SAIER) com a serveis especialitzats en mobilitat inter-
nacional per oferir informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració 
i retorn voluntari, amb especial cura de la formació i sensibilització del personal 
d’atenció del servei per garantir: 

a. El reconeixement de la lluita dels drets de les dones i persones sexe-gènere 
dissidents migrades, les seves experiències, problemàtiques i denúncies als diferents 
territoris del món, especialment aquells on hi ha persecució, discriminació, manca 
de reconeixement de drets bàsics com la vida, la salut i la integritat.

b. El reconeixement de les diferents formes de concebre l’orientació sexual, la 
identitat de gènere i/o l’expressió de gènere de les dones i persones sexe-gènere dis-
sidents migrants, refugiades i/o racialitzades; tenint una atenció especial amb les se-
ves trajectòries, vivències, creences i altres eixos que els travessen per tal d’impulsar 
programes d’atenció d’acord amb les seves realitats i necessitats en temes com ara 
la migració i el refugi.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 6

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 i persones se-
xe-gènere dissidents siguin ateses en allotjaments turístics sense suport professional.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició al punt 7

7. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos 
d’acollida per dones i persones sexe-gènere dissidents víctimes de violència masclis-
ta, amb els seus fills i filles, fins a eliminar les llistes d’espera que existeixen actual-
ment i que posen aquestes dones i persones sexe-gènere dissidents en una situació 
d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor la persona agressora.
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Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 8

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

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 9

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 tra-
ta amb fins d’explotació sexual i laboral donant especial importància i sensibilitat 
envers les diferents formes de concebre l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o 
l’expressió de gènere de les dones i persones sexe-gènere dissidents migrants, refu-
giades i/o racialitzades i tenint una atenció especial amb les seves trajectòries, vi-
vències, creences i altres eixos que les travessen.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 10

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 i persones sexe-gènere dissidents 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.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 10 bis

10 bis. Desenvolupar, en el termini de 6 mesos i consensuat amb el Departament 
de Salut, la planificació del desplegament territorial del servei Trànsit a, com a mí-
nim, totes les Àrees Bàsiques de Salut (ABSs) per garantir la universalitat i proximi-
tat de l’atenció a la salut de les persones trans.

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 11.b

11. [...]
b. Les cirurgies derivades dels processos de transició de les persones trans.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 12

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 i persones sexe-gènere dissi-
dents 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 



BOPC 331
10 de juny de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 23 

escoles, instituts i tots els serveis sanitaris i de salut mental per millorar la detecció 
precoç i garantir una intervenció des de l’inici dels símptomes.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 62966)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 
302-00159/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 1

1. Incorporar la perspectiva de gènere Fixar un mínim de despesa pressupostària 
destinada a les polítiques feministes en el conjunt del pressupost de tots els depar-
taments, assegurant el 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 i disposar de l’acom-
panyament del. El Departament d’Igualtat i Feminismes per assegurar haurà de ga-
rantir la transversalitat de l’enfocament de gènere en totes aquestes les polítiques.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 2

2. Abans de dos mesos, dotar Seguir dotant ael Departament d’Igualtat i Fe-
minismes, concretament la Secretaria de Feminismes i les direccions generals que 
la componen, dels recursos necessaris per a desplegar les polítiques de prevenció, 
abordatge, seguiment i recuperació de les dones que pateixen qualsevol expressió de 
violència masclista o discriminació per raó de gènere. Això inclou tant la dotació de 
llocs de treball 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’Igualtat i Feminismes tindrà prou efectius per poder desenvolupar les accions i 
programes que ha planificat i compromès al Pla de Govern amb garanties.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 3.b

3.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 femi-
nistes en l’àmbit local garantint que els recursos que arribin també dels fons estatals 
i europeus es destinen a projectes consolidables.
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Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 4.a

4.a. Pel 2023, doblar seguir augmentant els recursos destinats a finançar actua-
cions 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 direc-
tament 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.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 4.b

4.b. Crear un nou Revisar el model de relació cogestió del Departament d’Igual-
tat i Feminismes amb les entitats: 

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

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

cumentació que no és imprescindible per efectuar els pagaments).
x. 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.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 5

5. Presentar, durant el segon semestre d’enguany en el termini de 3 mesos i con-
sensuat amb el món local, el nou model dels Serveis d’Informació i Assessorament 
a les Dones (SlAD) 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 formen part i donar una atenció adequada a totes 
les dones.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 6

6. Seguir Incrementarnt, tal com està previst, les dotacions pressupostàries pels 
serveis d’atenció i emergència en les situacions de violències masclistes, especial-
ment al Serveis d’Intervenció Especialitzada, 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 disponibles amb l’objectiu de suprimir les llistes d’espe-
ra 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.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 9 

9. Després de l’aprovació del Protocol Marc d’abordatge de les violències mas-
clistes, actualitzar el protocol de Desenvolupar un protocol específic per la preven-
ció i la intervenció en els casos de matrimonis forçats i assegurar que es destinen 
dels recursos necessaris per desplegar-ho completament i millorar la capacitat de 
detecció i intervenció davant aquest àmbit de la violència masclista, així com mi-
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llorar els mecanismes de coordinació i resposta dels diferents Departaments. Fer el 
mateix en els casos de en els casos de matrimonis forçats, mutilació genital femeni-
na i trata amb fins d’explotació sexual i laboral.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 10

10. Disposar Presentar, en el termini de tres mesos, les accions per garantir el 
dret a l’avortament en el sistema públic de salut a tot el territori, dotant-lo dels re-
cursos per a practicar avortaments farmacologics i quirúrgics, de manera que es ga-
ranteixi 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.

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 11

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

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 12

12. Abans d’acabar l’any, Instar el Govern de l’Estat a revertir l’infrafinançament 
crònic que pateix la sanitat catalana i dotar-la implementar dels recursos econò-
mics necessaris que ens han de permetre per garantir una atenció psicosocial i sa-
nitària continuada i sense ampliar l’atenció sanitària reduint temps d’espera, espe-
cialment en casos com 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 per múltiples factors sobretot per incloent 
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 sanitaris i de 
salut mental per millorar la detecció precoç i garantir una intervenció des de l’inici 
dels símptomes.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 13

13. Presentar el model d’abordatge de les violències sexuals durant el proper se-
mestre 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 víctimes de les violències sexuals.

Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 14

14. Presentar durant el següent semestre 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 siste-
mes per a la contractació de les persones de la llar i les cures.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2022, atès que la 
diputada Judit Guàrdia i Torrents ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 62812; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 62880; declaració d’activitats i béns: reg. 62881 
i 62882), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentària, amb efectes del dia 7 de juny de 2022.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 62883 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2022

A la Mesa del Parlament
Judit Guàrdia i Torrents, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2022
La diputada, Judit Guàrdia i Torrents; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu GP JxCat

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Guadalupe Martínez Ramírez, presidenta de 
l’associació Educació i Llibertat, davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre els horaris escolars
357-00371/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Educació, tinguda el 07.06.2022, 
DSPC-C 332.
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Compareixença d’una representació de Chrysallis, Associació de 
Famílies d’Infància i Adolescència Trans, davant el Grup de Treball 
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00387/13

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 Catalana per a 
la integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants 
davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00390/13

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença d’una representació de la Cooperativa d’Acció 
Comunitària i Feminista Candela davant del Grup de Treball sobre 
l’LGBTI-fòbia
357-00391/13

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença de José Antonio Langarita, professor de la 
Universitat de Girona, davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00396/13

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença del director general de la Seguretat Social davant 
la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la Proposició de 
llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el 
sensellarisme
357-00575/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 20, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 304.
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Compareixença de la directora general de Migracions, Refugi i 
Antiracisme davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre 
la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
357-00576/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 20, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 304.

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
357-00577/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 20, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 304.

Compareixença de Manuela Fernández Ruiz, directora de l’Organisme 
de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la 
Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i 
erradicar el sensellarisme
357-00578/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 20, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 304.

Compareixença de Ramón Batalla Villanueva, professor de geografia 
física de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre
357-00602/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 
2, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.
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4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Judit Guàrdia i Torrents

PRESENTACIÓ

Reg. 62812

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de diputada autonómica
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designado diputada 
del Parlamento de Cataluña Doña Judit Guàrdia i Torrents por estar incluida en la 
lista de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamen-
to de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Elsa 
Artadi Vila.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 2 de junio de 2022.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Cen-
tral
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