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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 375/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació 
del reglament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00457/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 16, 30.05.2022, DSPC-C 317

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 30 de maig de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament 
de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia (tram. 250-00457/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 38043).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el reglament de la Llei 

11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en el 
termini de quatre mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 376/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la menopausa 
i el climateri
250-00501/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 16, 30.05.2022, DSPC-C 317

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 30 de maig de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el climateri (tram. 250-
00501/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 44974).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar estudis específics amb mirada feminista sobre el climateri en el marc 

de l’Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius.
b) Promoure polítiques públiques que donin visibilitat al climateri com a acció 

necessària per a transformar els rols i els estereotips sexistes i discriminatoris en-
vers les persones grans vinculats a aquesta etapa.

c) Fomentar que els canals d’informació i assessorament sobre la menopausa i el 
climateri disposin de més recursos especialitzats.



BOPC 337
17 de juny de 2022

1.10. Acords i resolucions 6

d) Promoure una educació sexual i reproductiva integral, que incorpori un tracta-
ment feminista de la menopausa i el climateri com un procés important de maduresa 
biològica en la vida de les dones en què poden continuar gaudint de la sexualitat.

e) Comprometre’s que els equips d’atenció a la salut sexual i reproductiva tam-
bé donin resposta a les dones a partir de la menopausa i durant la postmenopausa.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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3. Tramitacions en curs

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

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

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

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 63767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 63767)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 118 i 
176.1 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera 
i de garantia en l’accés als serveis bancaris (tram. 270-00004/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 1

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

de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera i la garantia en 
l’accés als serveis bancaris.»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 2

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

caris bàsics mitjançant un caixer automàtic de proximitat, amb independència del 
municipi de residencia i la garantia en l’accés als serveis bancaris.»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 3

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

ceres proveïdores de serveis de pagament i de retirada d’efectiu, autoritzades per 
captar dipòsits, que siguin titulars de caixers automàtics en territori espanyol, de les 
enumerades en els punts 1 a 4 de la lletra a) de l’apartat 1 de la disposició addicio-
nal segona del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament 
i altres mesures urgents en matèria financera, sense perjudici del que estableix la 
disposició addicional primera d’aquesta llei i a l’àmbit de la garantia en l’accés als 
serveis bancaris.»
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’article 4

«Article 4. Definicions.
Als efectes exclusius d’aquesta llei, s’entén per: 
a. Serveis bancaris bàsics: les operacions que s’ofereixen a la ciutadania en una 

entitat bancaria: comptes bancaris (comptes corrents, comptes d’estalvi, comptes 
nòmina), targetes de crèdit, xecs bancaris, transferències bancaries, domiciliacions 
bancàries i pagaments de rebuts i tributs, consultes de moviment i saldos, obtenció 
d’extractes.»

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’una nova lletra j) de l’article 4

«Article 4. Definicions.
Als efectes exclusius d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
j) Barris en risc d’exclusió bancaria: subdivisió d’una ciutat, vila o poble amb 

identitat pròpia i amb reconeixement administratiu municipal i un mínim de 5.000 
habitants sense serveis bancaris.»

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 1 de l’article 6

«Article 6 Servei de caixer automàtic de proximitat en els municipis en risc d’ex-
clusió financera.

1. A fi de garantir el dret d’accés als serveis bancaris a través d’un servei de cai-
xer automàtic de proximitat, els municipis i barris que es trobin en risc d’exclusió fi-
nancera d’acord amb el que estableix aquesta llei, hauran de disposar, com a mínim, 
d’un caixer automàtic en el seu terme municipal.»

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou Títol III

«Títol III. Dret a la garantia en l’accés als serveis bancaris
Article 33. Dret a la garantia en l’accés als serveis bancaris
El Dret a la garantia en l’accés als serveis bancaris suposa: 
a) El tancament físic d’oficines bancàries no implicarà el tancament dels seus 

caixers externs.
b) L’increment del personal de recolzament en les oficines bancaries per ajudar 

a les persones amb menors capacitats digitals a realitzar les operatives necessàries 
c) La instal·lació de senyals i indicacions de prioritat en l’ús dels caixers auto-

màtics per part de persones vulnerables.
d) La promoció de la reserva de caixers per a l’ús exclusiu de persones vulnera-

bles.
e) La implantació de tecnologies d’accés a la banca que siguin senzilles, com-

prensibles, inclusives i segures.
f) L’establiment de mecanismes que garanteixin la màxima seguretat per a prote-

gir als usuaris bancaris de robatoris, enganys i estafes on line.
g) El desenvolupament de les mesures necessàries per tal de garantir l’atenció pre-

sencial a les persones grans i a tots aquells col·lectius per als quals, l’accés als serveis 
financers a través de les noves tecnologies, resulti un motiu d’exclusió financera.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de reducció d’emissions i de transició ecològica
302-00160/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 64120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de transició ecològica (tram. 
300-00182/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix l’impacte positiu de les Zones de Baixes 

Emissions (ZBE) com a eina de consens per a la protecció de la salut pública i la 
qualitat de l’aire davant el tràfic privat i manifesta el seu suport al seu desplegament 
en tots els municipis de més de 20.000 habitants.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Prioritzar, en les inversions vinculades a la mobilitat: 
a) Les inversions en infraestructures i polítiques de foment del transport públic 

davant el transport privat.
b) Planificar i aprovar, conjuntament amb les administracions locals implicades, 

la implementació d’aparcaments d’enllaç (Park & Ride) per afavorir la connectivitat 
entre el transport privat i públic en les principals ciutats del país així com en les en-
trades i sortides de les zones de baixes emissions.

3. Aprovar, abans d’acabar l’any, l’impost sobre les emissions portuàries de grans 
vaixells (article 39 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic).

4. Impulsar juntament amb l’Estat i les administracions locals i portuàries per-
tinents, un acord per a regular les arribades als principals ports de Catalunya –Bar-
celona i Tarragona– amb l’objectiu d’establir un topall màxim d’arribada de creuers 
i creueristes que garanteixi una reducció significativa de l’impacte ambiental, la 
contaminació i la massificació turística així com una reducció de les estades infe-
riors a un dia i l’aposta per un turisme de major durada i qualitat.

5. Vetllar pel compliment dels acords, els terminis i el finançament de l’electri-
ficació del Port de Barcelona.

6. Presentar al Parlament, abans que acabi l’actual període de sessions, la nova 
Llei de turisme de Catalunya.

7. Presentar al Parlament, abans d’acabar l’any 2022, un estudi sobre: 
a) L’impacte del canvi climàtic sobre l’actual model de turisme a Catalunya.
b) L’impacte sobre l’economia local, les ciutats i el canvi climàtic de l’actual mo-

del de turisme de creuers.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les 
polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes 
sense causa aparent i la desaparició forçada de menors
302-00161/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat 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 l’impuls de les polítiques del Govern amb relació a les per-
sones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors (tram. 
300-00184/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que, tot i les accions realitzades en els dar-

rers anys per impulsar accions en matèria de desaparició de persones sense causa 
aparent i desaparició forçada de menors, cal avançar per millorar-ne l’eficàcia en la 
prevenció, resolució dels casos i acompanyament a les famílies.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Redactar i presentar, en el termini d’un any, una proposició de llei integral de 

persones desaparegudes que regularà tots els serveis relacionats amb les persones 
desaparegudes sense causa aparent, les desaparicions forçoses de majors i menors 
d’edat.

3. Aprovar, en el termini màxim de 3 mesos, el reglament que desenvolupi la 
Llei 16/2020, de 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya.

4. Modificar, en el termini màxim de tres mesos, el codi civil català, per a in-
cloure la figura de l’assistent en la gestió del patrimoni de la persona desaparegudes.

5. Crear, en el termini màxim de 6 mesos, l’oficina de persones desaparegudes 
sense causa aparent i desaparició forçada de menors, com a òrgan de gestió centra-
litzat depenent del Departament d’Interior, amb la finalitat de la coordinació efec-
tiva i permanent de les accions en relació amb les persones desaparegudes, i que 
englobarà l’oficina d’atenció a les famílies de desapareguts i la unitat central de per-
sones desaparegudes.

6. En tant no es constitueixi l’oficina de persones desaparegudes, redactar un 
protocol d’actuació de les àrees bàsiques policials en els casos de denuncies de des-
aparició de persones, i nomenar un responsable en cadascuna d’elles.

7. Aprovar, en el termini màxim d’un any, un pla estratègic en matèria de per-
sones desaparegudes i de desaparicions forçades de menors que haurà de donar un 
nou enfocament i impulsar activitats de prevenció i sensibilització a la ciutadania, 
promoure la formació en tots els nivells, l’adaptació de mesures tecnològiques per a 
la recerca i resolució de casos, i especialment, l’atenció a les famílies de les persones 
desaparegudes i per tant al tercer sector social, pel període 2023-2025.

8. Publicar anualment un informe comprensiu de les desaparicions de persones 
sense causa aparent i de desaparicions forçades de menors, amb el nombre màxim 
d’indicadors respecte les denúncies i expedientes en la matèria, del que se n’haurà 
de retre comptes en la comissió d’interior del Parlament de Catalunya.

9. Elaborar, difondre i publicar informació de manera periòdica, de caràcter ge-
neral o estadística, sobre els casos de persones desaparegudes coneguts, en col·labo-
ració amb entitats, i mitjans de comunicació públics i privats.

10. Crear, en el termini màxim de 9 mesos, la taula de treball sobre persones des-
aparegudes sense causa aparent i desaparició forçada de menors, composada pels 
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Consellers o Conselleres titulars dels Departaments d’Interior, Justícia, Salut, Drets 
Socials i Educació, el cap de l’àrea d’investigació de la Unitat Central de Persones 
Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra, representants de les Associacions de Fa-
miliars de Persones Desaparegudes i de menors desapareguts i un representant de 
cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

11. Signar convenis de col·laboració amb les entitats que així ho desitgin per tal 
de coordinar la tasca que fan amb l’administració, i establir una línia de suport i 
d’assessorament a les associacions i organitzacions no governamentals que assistei-
xen a les famílies de les persones desaparegudes.

12. Crear un sistema d’alertes de persones desaparegudes amb coordinació amb 
el sistema estatal i europeus, per exemple, l’alerta Amber.

13. Signar els acords que siguin necessaris per a crear interoperabilitat entre les 
bases de persones desaparegudes del cos de Mossos d’Esquadra amb les bases de 
dades de Salut, per poder tenir accés a les dades mèdiques de les persones desapa-
regudes o per rebre un avís si es fa servir la targeta sanitària.

14. Signar els acords que siguin necessaris perquè el Cos de Mossos d’Esquadra 
pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base de dades de persones 
desaparegudes, adquireix un medicament o producte farmacèutic a les farmàcies.

15. Signar, en el termini màxim de 3 mesos, un acord de col·laboració amb l’Ob-
servatori de les Desaparicions Forçades de Menors per a què els Mossos d’Esquadra 
puguin tenir accés al banc d’ADN propi que té l’entitat.

16. Signar els acords que siguin necessaris perquè el cos de Mossos d’Esquadra 
pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base de dades de persones 
desaparegudes utilitza el Document Nacional d’Identitat i/o el carnet de conduir.

17. Aprovar un protocol de prevenció dels col·lectius amb risc de desaparició, a 
través d’un programa de formació i informació adreçat als serveis socials de base, 
Centres d’Assistència Primària i professionals que tracten les persones amb disfun-
cions neurodegeneratives, conductes de risc, autolítiques, etc.

18. Facilitar a les persones amb disfuncions neurodegeneratives, conductes de 
risc, etc., dispositius de geolocalització permanent.

19. Incloure en els plans de formació de l’escola de Policia de Catalunya (ISPCl) 
cursos adreçats a la prevenció i investigació de persones desaparegudes.

20. Signar convenis de col·laboració amb els col·legis professionals de l’àmbit ju-
rídic i psicològic, per a oferir serveis especialitzats a les famílies de persones des-
aparegudes en els àmbits respectius.

21. Signar amb el Tribunal Superior de Justícia, d’un acord i protocol d’actuació 
perquè els Mossos d’Esquadra puguin accedir al telèfon mòbil del desaparegut i a 
la seva geolocalització i la IP amb un procediment ràpid i àgil d’acord amb les cir-
cumstàncies de la desaparició.

22. Signar acords amb les principals companyies operadores de serveis mòbils 
perquè aquestes puguin facilitar al Cos de Mossos d’Esquadra accés al telèfon mòbil 
de la persona desapareguda i a la seva geolocalització i la seva IP.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació 
pública
302-00162/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 64123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamenta-

ri Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la contractació pública (tram. 300-00185/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el 

termini d’un any, un Projecte de Llei de Contractació Pública del Sector Públic Ca-
talà, el qual: 

a. Es converteixi en la norma que reguli de manera unificada els criteris de con-
tractació del conjunt del Sector Públic Català.

b. Incorpori mecanismes per impulsar i facilitar l’accés de les PIMES a la contrac-
tació pública del sector públic català, incidint en aquells que permetin la simplificació 
de les obligacions d’informació dels licitadors, l’obligació generalitzada de la divisió 
de lots de l’objecte de contracte, la proporcionalitat dels criteris de solvència exigibles 
d’acord amb l’objecte, dimensions i complexitat tècnica del contracte i la incentivació 
en la incorporació de les clàusules de foment de la subcontractació a PIMES de ca-
ràcter social o innovador.

c. Incideixi, amb absolut respecte als criteris de transparència i eficiència, en la 
simplificació dels procediments de contractació.

d. Desenvolupi el marc normatiu del model de col·laboració públic-privada més 
enllà de les concessions, establint mecanismes que incentivin la participació d’em-
preses per tal d’aprofitar la capacitat i experiència del sector privat per la consecució 
de polítiques públiques de qualitat.

e. Ampliï de clàusules laborals, socials i mediambientals exigibles als licitadors 
en totes les fases del contracte, les quals han de ser vigilades i exigides, des de la 
selecció de licitadors fins a la seva execució, incloent la possibilitat d’exclusió d’un 
procediment, el rebuig d’una oferta o la resolució d’un contracte ja adjudicat, en cas 
d’incompliment d’aquestes clàusules.

f. Incorpori les mesures en matèria de foment de la innovació en la contractació 
pública, que es troben disperses en diferents normatives, directrius o codis de bones 
pràctiques, per tal de donar seguretat jurídica als operadors i d’optimitzar el funcio-
nament dels serveis públics, aconseguint una major eficiència en la despesa.

g. Reguli els criteris, requisits i regles específiques en la selecció de proveïdors 
pel que fa a serveis d’àmbit sanitari i social (serveis d’internament, d’atenció pri-
mària, d’atenció sociosanitària, salut mental i atenció a les drogodependències etc..) 
clarificant els límits entre les formes de gestió contractuals i no contractuals (con-
venis i concerts).

Palau del Parlament, 9 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat
302-00163/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 64124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat (tram. 300-00186/13).

Moció
El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 

Justícia que està en tràmit a les Corts Generals contempla suprimir la figura dels 
jutges de pau.

A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un mar-
cat caràcter tradicional i molt propi del nostre país han demostrat al llarg de la his-
tòria la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes.

Actualment, els jutjats de pau són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Són, alhora, un model de justícia molt 
propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que 
els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada 
sobretot en la mediació.

Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més àmplia a Catalunya i són 
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil.

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament de-
mocràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, 
i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els 
jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la que exerceixen les 
seves responsabilitats.

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegu-
des a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, per tant, una laminació de l’autogovern. 
Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmen-
tarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç.

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un 
atac directe a les competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciuta-
dà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara 
i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis.

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges de pau en tant que 

garants d’un model de justícia de proximitat arreu del territori.
2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Treballar per evitar l’eliminació dels Jutjats de Pau, tot defensant la seva per-

manència en els municipis de Catalunya.
b) Instar el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats 

i del Senat a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitza-
tiva del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i man-
tenir, a Catalunya, les seves funcions.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva política 
per a donar suport als treballadors inscrits al règim especial de 
treballadors autònoms
302-00164/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 64125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre la seva política per a donar suport als treballadors 
inscrits al règim especial de treballadors autònoms (tram. 300-00180/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Diseñar un plan de subvención para los trabajadores autónomos catalanes que 

se reincorporan a su actividad tras su permiso de paternidad/maternidad y a aque-
llos autónomos que se inscriben por primera vez como autónomos agrarios.

2. Negociar con el Gobierno de España la ampliación de la cuantía y el tiempo de 
duración máximo de la subvención relativa al plan de auto-ocupación de gente joven 
encuadrado en el marco de políticas públicas del programa REACT-UE.

3. Potenciar y expandir la cobertura de las medidas públicas de formación pro-
fesional dirigidas a los trabajadores por cuenta propia. Mejorar los canales de infor-
mación de prestaciones y formación disponibles en el Servicio de Empleo de Cata-
luña (SOC), mientras exista este organismo público.

4. Incorporar nuevas estimaciones e información en el Plan Estadístico de Cata-
luña en relación con las encuestas relativas al trabajo autónomo. El objetivo de estas 
incorporaciones es la mejora de la retroalimentación entre la política pública y la 
realidad empresarial y laboral de Cataluña.

5. Mejorar la financiación del programa Consolida’t, actualizado a través de la 
Resolució EMT/3133/2021, de 15 d’octubre, para mejorar la consolidación, fortale-
cimiento y reinvención del trabajo autónomo.

6. Impulsar un paquete de ayudas económicas destinadas a estimular la innova-
ción en las personas trabajadoras autónomas. Con esta medida se pretende impulsar 
el desarrollo de actividades económicas con carácter científico y técnico por per-
sonas trabajadoras autónomas que concluyan en el registro de patentes o diseños 
industriales.

7. Incrementar sustancialmente las líneas de financiación que impulsa el Ins-
tituto de Finanzas de Cataluña (ICF) que tienen como destinatarios profesionales 
autónomos.

8. Promocionar y divulgar la importancia de la cultura emprendedora y empresa-
rial como anclaje clave para lograr crecimiento económico sostenido, diversificación 
del tejido productivo e innovación tecnológica.

9. Agilizar los trámites burocráticos y administrativos en relación a las gestiones 
que tienen que realizar los trabajadores por cuenta propia en Cataluña dentro de los 
servicios públicos de la Generalidad.

10. Seguir renovando las líneas de apoyo económico a los autónomos vinculadas 
a la Covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto socio-económico derivado de la 
subida de los costes de suministros y la incipiente ralentización económica.

11. Destinar parte de la recaudación que recibe la Generalidad de Cataluña vía 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre la Electricidad 
a ayudar a los trabajadores autónomos a hacer frente el notable crecimiento de los 
precios de los suministros energéticos.
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12. Hacer todas las gestiones necesarias orientadas a que una parte sustancial 
de los fondos EU-Next Generation vayan destinados al fomento y consolidación del 
trabajo autónomo en Cataluña.

13. Impulsar todas las acciones necesarias, en interlocución con los ayuntamien-
tos de la región, para combatir y erradicar el denominado «top manta».

14. Poner en marcha un plan de subvenciones para la contratación realizada por 
personas trabajadoras autónomas con hijos o hijas menores de 3 años a su cargo 
para que trabajen en su actividad económica o profesional.

15. Impulsar los cambios legislativos necesarios para impedir la instauración de 
la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona y abrir una línea especial de sub-
venciones para ayudar a financiar la renovación del parque móvil de furgonetas y 
camiones cuyos titulares sean trabajadores autónomos.

16. Impulsar, junto a los ayuntamientos catalanes, un estudio para analizar la ex-
cesiva carga fiscal que sufren los trabajadores autónomos para su posterior y drás-
tica reducción.

17. Reforzar las políticas de seguridad ciudadana a fin de mejorar la imagen y 
proyección internacional de las principales ciudades turísticas de Cataluña, acción 
que redundará en beneficio de los trabajadores autónomos vinculados al sector co-
mercial y hostelero.

18. Impulsar los cambios legales y urbanísticos oportunos con el objetivo de re-
ducir sustancialmente los plazos municipales para la obtención de licencias de obras 
y de actividad.

19. Modificar el proceso de licitación de contratación pública de la Generalidad 
de Cataluña con el objetivo de reforzar y aumentar considerablemente la adjudica-
ción de contratos a trabajadores autónomos y microempresas.

20. Hacer los trámites necesarios para que los trabajadores autónomos, de ma-
nera inmediata, simple y masiva, también se puedan beneficiar de los denominados 
«kits digitales».

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió 
crònica de l’Estat a Catalunya
302-00165/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 64126 i 64175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

na, Ernest Maragall i Mira, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la desinversió crònica 
de l’Estat a Catalunya (tram. 300-00188/13).

Moció
El Parlament de Catalunya 
1. Denuncia la discriminació permanent i sistemàtica de Catalunya i el conjunt 

dels Països Catalans en la execució pressupostaria. Una discriminació estructural 
que es repeteix independentment de qui estigui al capdavant del Govern de l’Estat.
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2. Constata que aquesta discriminació sistemàtica impacta negativament en el 
conjunt de l’economia catalana i que la paralització d’inversions estratègiques com 
l’accés ferroviari a l’aeroport del Prat, l’impuls del corredor mediterrani, o el man-
teniment i modernització de rodalies, es tradueix en menys oportunitats econòmi-
ques, una inadmissible pèrdua de competitivitat pel teixit productiu i les persones 
treballadores, i en molt menys benestar per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

3. Considera especialment greu la incapacitat d’executar les inversions pressu-
postades per part de RENFE - ADIF, imprescindibles per a fer front a l’emergència 
climàtica i garantir la qualitat de vida de les persones treballadores de Catalunya

4. Manifesta que aquesta infra-execució ferroviària no es pot compensar oferint 
promeses de priorització infraestructures viàries de mobilitat obsoletes, sense con-
sens i inapropiades en un context d’emergència climàtica i de col·lapse dels combus-
tibles fòssils.

5. Per tant, considera imprescindible que el Ministeri de Transports, mobilitat i 
agenda urbana estableixi mecanismes i mesures que garanteixin que el pressupostat 
i no executat en 2021 s’executi al llarg del 2022 i, com a molt tardar, el 2023 i for-
muli públicament abans de tres mesos la planificació i concreció de les actuacions 
corresponents.

6. Exigeix el traspàs del finançament i de l’execució i titularitat del conjunt del 
sistema ferroviari a la Generalitat de Catalunya incloent rodalies, mitja distancia i 
alta velocitat, per garantir la transformació cap a la mobilitat sostenible i la prio-
rització del transport públic. Així com el traspàs de la gestió de l’aeroport del prat, 
per assegurar que el seu futur es decideix sobre consens territorials i condicionat a 
criteris ambientals i socials.

7. Es reafirma en el seu compromís en avançar cap a un estat propi que permeti a 
Catalunya gestionar amb plenitud els seus propis recursos per a garantir la prosperi-
tat i el benestar de la seva ciutadania i en que l’exercici del dret a decidir per part de 
la ciutadania de Catalunya es la millor garantia contra l’arbitrarietat i discriminació 
sistemàtica per part de l’Estat Espanyol.

8. Insta a el Govern de la Generalitat a, en un termini d’un més, a quantificar les 
xifres d’inversió pressupostada i no executada des de l’any 2014 fins a 2021, i exigir 
a l’estat un fons de compensació per a corregir les pèrdues econòmiques generades 
per aquesta discriminació sistemàtica que inclogui l’import pressupostat i no execu-
tat de 2014 fins a 2019, ampliant-ho a 2020 i 2021 en cas que l’Estat sigui incapaça 
d’executar aquestes inversions al llarg de 2022 i 2023.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Ernest Maragall i Mira, diputat GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances 
fiscals i el dèficit d’inversions
302-00166/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 64127 i 64399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

Reg. 64399 / Coneixement: Presidència del Parlament, 15.06.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals 
i el dèficit d’inversions (tram. 300-00187/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya constata, una vegada més, el baix nivell d’execució de 

les inversions de l’Estat a Catalunya i lamenta les seves conseqüències en la compe-
titivitat de l’economia catalana i del benestar dels catalans.

És per això que, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Exigir al Govern de l’Estat que liquidi de forma urgent els imports no execu-

tats en infraestructures durant el 2021 per destinar-lo a infraestructures.
2. Exigir al govern de l’Estat les dades necessàries, per calcular les balances fis-

cals dels exercicis 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.
3. Un cop es disposi d’aquesta informació, calcular i publicar les balances fiscals, 

d’acord amb el que estableix la Llei 10/2012 de publicació de les balances fiscals.
5. Calcular quin seria el pressupost de la Generalitat de Catalunya sense dèficit 

fiscal, tenint en compte les balances fiscals calculades fins al moment.
6. Exigir al govern de l’Estat a comprometre’s a un calendari d’execució, per un 

termini màxim de 4 anys, sobre les inversions prioritàries definides pel Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya i que suposa un import total de prop de 15.000 M€.

7. Instar al Govern de l’Estat al traspàs integral i complert de Rodalies de Catalu-
nya a la Generalitat de Catalunya que inclogui el finançament, els trens, el personal, 
les vies, les catenàries, etc.

8. Que encarregui al Consell General de Cambres de Catalunya, el seguiment 
periòdic del compliment d’infraestructures i reti comptes semestralment en seu par-
lamentaria.

El Parlament de Catalunya: 
9. Manifesta la necessitat que els grups parlamentaris que donen suport al punt 1 

es comprometin a no donar suport a nous Pressupostos Generals de l’Estat fins que 
no es liquidin les inversions pendents d’execució dels anys 2021 i 2022.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
302-00167/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 64128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial 
necessària per a garantir la sobirania alimentària (tram. 300-00183/13).

Moció
Son moltes les accions que el Parlament de Catalunya pot portar a terme per tre-

ballar per una efectiva sobirania alimentària, si bé amb la present moció ens fixem 
en dos àmbits específics: per una banda, que s’actuï contra l’acaparament de terres 
per part de grans corporacions i, per altra banda, que es doti als terrenys agrícoles 
de la necessària protecció jurídica enfront les constants amenaces pel creixement de 
les ciutats (zones agràries periurbanes).

En un context caracteritzat per la crisi alimentària, de petits agricultors que amb 
prou feines subsisteixen per falta de rendibilitat de les seves explotacions, existeixen 
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tota una sèrie d’actors empresarials que no paren any rere any de superar els seus 
propis beneficis. Des de fa anys assistim a la destrucció dels sistemes alimentaris 
més locals en favor d’un mercat agroalimentari mundial controlat de manera mo-
nopolista per entramats societaris. El relat que la globalització abaratirà els costos 
perquè comportarà més producció és erroni, no existeix lliure mercat sinó un mercat 
monopolístic i poc transparent.

Des de la pandèmia, i sobretot, amb l’increment dels preus dels aliments i els 
cicles inflacionistes, està escampant-se per Catalunya el fenomen de la «uberització 
del camp». Els fons d’inversió compren terrenys agrícoles i posteriorment els llo-
guen als agricultors o, en altres casos, deleguen la gestió de les terres a empreses de 
gestió agrícola que formen part d’aquest entramat monopolístic. A tot això s’hi ha 
de sumar la falta de relleu generacional davant l’envelliment dels petits agricultors 
per la falta de verdaderes polítiques públiques de suport a la pagesia des de fa anys.

Si no s’atura aquest fenomen, s’incrementarà el despoblament de les zones rurals 
i la destrucció de seu teixit social i professional. L’experiència de l’entrada massiva 
dels fons d’inversió en l’àmbit de l’habitatge ha contribuït de forma clara en la situa-
ció d’emergència habitacional en la que ens trobem. La seva entrada en l’acumulació 
de terres agrícoles suposarà un retrocés en la construcció d’autosuficiència alimen-
tària. Cal treballar per la sobirania alimentària, «perquè l’alimentació sigui quelcom 
més que una mercaderia, es posin en valor als productors, es redueixi la distància 
entre productor i consumidor, es gaudeixi del control a nivell local, es promogui el 
coneixement i les habilitats tradicionals, es maximitzin les contribucions als ecosis-
temes i rebutgi l ús intensiu d’energies de monocultiu» (Gordillo i Méndez)

Per altra banda, l’article 5 de la Llei de Política territorial de 1983 ja va establir 
que el Pla Territorial General de Catalunya havia d’incloure la definició de les terres 
d’ús agrícola o forestal d’especial interès que és necessari conservar o ampliar per 
les seves característiques d’extensió, situació i fertilitat. Tot i aquesta previsió, dotze 
anys després, quan es va dictar el Pla Territorial General de Catalunya l’any 1995, 
no s’hi van definir les terres d’ús agrícola o forestal. Més tard, els diferents Plans 
Territorials Parcials dictats a partir de 2010 es van limitar a fer una aproximació 
parcial a la preservació dels sòls d’interès agrícola, situant-los dins la categoria dels 
sistemes d’espais oberts però sense dotar-los d’una plena cobertura jurídica en ter-
mes de preservació i priorització. Posteriorment, la Llei 3/2012 de 22 de febrer, que 
modificava la Llei d’Urbanismes de 2010, va introduir una Disposició Addicional 
Setena «Pla Territorial Sectorial agrari» segons la qual «El govern, en el plaç d’un 
any a partir de l’entrada en vigor de la present llei, ha d’iniciar els treballs per l’ela-
boració del Pla Territorial Sectorial Agrari». Aquest Pla no es va dictar mai. Més de 
set anys més tard, l’any 2019, es va aprovar la Llei d’Espais Agraris de Catalunya, 
llei que preveu com a instruments de planificació territorial sectorial agrària el Pla 
Territorial Sectorial Agrari de Catalunya i els Plans Territorials Sectorials Agraris 
específics. A data d’avui, tampoc se n’ha dictat cap.

A tot això cal afegir que la que ha de ser la nova Llei de Territori, el que ha de ser 
el nou marc regulador de les polítiques territorials a Catalunya i de la que el 2017 es 
publicava l’avantprojecte, no avança.

Donada aquesta situació d’infraprotecció dels espais agrícoles per la falta d’ela-
boració del plantejament exigit legalment, cal prendre mesures urgents.

El Parlament de Catalunya declara: 
1. Mostra el seu rebuig a l’accés per part dels fons d’inversió i capital extern a 

la agricultura i en especial, a la compra de terrenys agrícoles per les conseqüències 
en despoblament de les zones rurals, la destrucció de teixit social i professional i es 
compromet a prendre les iniciatives legislatives necessàries per impedir el seu accés 
als terrenys agrícoles.
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2. Demana als fons d’inversió i de capital extern a la agricultura que cedeixin 
aquelles terres agrícoles que hagin adquirit als petits professionals del món agrari.

3. Constata que en l’accés a la terra ha de prioritzar-se persones joves amb pro-
jectes d’agricultura ecològica i de proximitat, i que la producció, el processament, la 
distribució i el consum es trobin sota el control de les comunitats i no de les compa-
nyies transnacionals i que aconseguir-ho ha de ser una prioritat de país.

4. Constata la necessitat de preservar tota la superfície agrícola útil existent dels 
processos urbanitzadors.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Que faci les modificacions pertinents en la legislació urbanística per establir 

que: 
5.1. S’introdueixi el concepte de sobirania alimentària dins els principis gene-

rals que han de guiar l’actuació urbanística i s’hi faci referència alhora de definir el 
«concepte de desenvolupament urbanístic sostenible».

5.2. S’introdueixi que el planejament urbanístic ha de preservar els valors del 
«sòl de valor agrícola» en comptes dels «sòls d’alt valor agrari».

5.3. S’introdueixi la necessitat que els plans d’ordenació urbanística municipal 
facin reserva suficient de terrenys agrícoles per al compliment del l’objectiu de sobi-
rania alimentària, determinant la localització concreta de les reserves.

5.4. S’introdueix la necessitat que s’acompanyi una «memòria agrària» com a 
documentació obligatòria de qualsevol pla d’ordenació urbanística municipal que 
contingui la definició dels objectius marcats pel municipi en termes de sobirania 
alimentària, les reserves per fer-la efectiva i altres actuacions necessàries per ga-
rantir-la.

6. S’insti urgentment a la Conselleria corresponent per iniciar els treballs d’ela-
boració del Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya per tal que el Govern pugui 
procedir a la seva aprovació definitiva en els propers dos mesos.

7. S’iniciï en el termini màxim de dos mesos els treballs per l’elaboració de la llei 
d’ordenació del territori de Catalunya.

8. S’acordi immediatament una moratòria urbanística respecte qualsevol planeja-
ment que afecti a espais agraris que s’estengui fins a la aprovació del Pla Territorial 
Sectorial Agrari de Catalunya als efectes d’evitar la desaparició d’espais agraris i la 
degradació dels que encara estan actius.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP 

CUP-NCG
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4. Informació

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 d’una representació de la Fundació Secretariat 
Gitano, de la Fundació Privada Pere Closa i de la Xarxa CampusRom 
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats 
dels infants gitanos per a aconseguir l’èxit educatiu
357-00337/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2022, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de Plataformes Socials Salesians 
Sant Jordi davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la 
situació dels infants en risc d’exclusió social
357-00338/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2022, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del Centre LGTBI de Barcelona 
davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00535/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
14.06.2022.

Compareixença del regidor de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament 
de Barcelona davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00536/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
14.06.2022.
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Compareixença del regidor de Polítiques LGTBI de l’Ajuntament 
de Ripollet davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00537/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
14.06.2022.

Compareixença d’una representació de TMB per a explicar 
el protocol de prevenció de LGBTI-fòbia a les xarxes de metro 
i autobús davant del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00543/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
14.06.2022.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
14.06.2022.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs 
de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al conseller d’Economia i Hisenda
330-00107/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64232 / Coneixement: 14.06.2022

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que, 
durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, des del dia 14 fins 
al dia 19 juny de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà el despatx 
del seu Departament al senyor Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment, 

Barcelona, 9 de maig de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident 
del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00108/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64233 / Coneixement: 14.06.2022

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que, durant l’absència de la consellera de Justícia, els dies 14 i 15 de juny de 2022, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vi-
cepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Ben cordialment, 

Barcelona, 9 de maig de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament

ACORD

Mesa del Parlament, 14.06.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió del 14 de juny de 2022, de conformitat amb 
el que estableix l’article 249.2 del Reglament del Parlament amb relació al nomena-
ment del secretari o secretària general i fent ús de les competències que li atribuei-
xen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Acorda: 
Fer cessar Esther Andreu i Fornós com a secretària general i directora de l’Ofi-

cina de l’Aran del Parlament de Catalunya, amb efectes del 14 de juny de 2022, tot 
destacant la seva vàlua, professionalitat acreditada i dedicació en l’exercici del càr-
rec, i agrair-li els serveis prestats.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Resolució de cessament i nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament i nou nomenament de Joan Mir Martínez com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya

L’1 de juliol de 2021, Joan Mir Martínez va ser nomenat assistent de tipus 1 del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una pro-
posta perquè es nomeni Joan Mir Martínez assistent de tipus 2 del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya.
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De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Joan Mir Martínez com a assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya amb efectes del 15 de juny de 2022 i nomenar-lo assistent de 
tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal eventual, amb 
efectes de la mateixa data.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octu-
bre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la notificació de l’acord, d’acord 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, 14 de juny de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Ramon Luque Sánchez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 7 de juliol de 2021, Ramon Luque Sánchez va ser nomenat assessor del Ga-
binet de Presidència, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Ramon Luque Sánchez assessor del Gabinet de Presidència, com a 

personal eventual, amb efectes del 20 de juny de 2022, i agrair-li els serveis pres-
tats.

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

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

Palau del Parlament, 15 de juny de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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