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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la Disposició transitòria dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya relacionada amb 
la derogació de l’article 79 
221-00024/13 

APROVACIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 21, 16.06.2022, DSPC-C 342

Per tal de facilitar la negociació amb el Consell de Personal i atesa la seva pe-
tició, la Mesa Ampliada del Parlament acorda proposar la modificació de l’apartat 
2 de la Disposició transitòria dels Estatuts del règim i el govern interiors (ERGI) 
relacionada amb la derogació de l’article 79, en el sentit de determinar que el Parla-
ment ha d’establir el règim definitiu aplicable a les persones a les quals fa referència 
l’apartat 1 abans de l’11 de juliol de 2022.

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió del 16 de juny de 2022, ha apro-
vat l’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya que es reprodueix a continuació: 

«Disposició transitòria 
«2. El Parlament ha d’establir el règim definitiu aplicable a les persones a les 

quals fa referència l’apartat 1 abans de l’11 de juliol de 2022, amb negociació col·lec-
tiva prèvia, diferenciant l’àmbit de negociació col·lectiva del Parlament de Catalunya 
i el de la Sindicatura de Comptes.»

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022 
La secretària de la Comissió, Maria Antònia Batlle i Andreu; el president de la 

Comissió, Jordi Terrades Santacreu

1.10. Acords i resolucions

Resolució 406/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la millora 
de la senyalització de les parades d’autobús interurbà de Barcelona
250-00598/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 20, 22.06.2022, DSPC-C 353

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 22 de 
juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la millora de la 
senyalització de les estacions d’autobusos interurbans (tram. 250-00598/13), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar amb l’Ajuntament de Bar-

celona: 
a) Una millora de la senyalització de les parades d’autobús interurbà que inclo-

gui una millora de la informació relativa al mapa de parades i línies interurbanes, 
amb una atenció especial a les sortides de les línies de metro amb una parada d’au-
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tobús interurbà pròxima (Sants, Arc de Triomf, Urquinaona, La Sagrera, Sant An-
dreu, Tetuan, Hospital Clínic, Universitat), per tal d’indicar clarament els enllaços 
amb parades d’autobús interurbà a les sortides del metro, de manera que s’afavorei-
xi la intermodalitat metro-autobús.

b) Localitzacions de parades i estacions d’autobús interurbà atractives per a 
l’usuari, que estiguin ben comunicades amb el metro, el tramvia o l’autobús urbà i 
que permetin una operativa eficient, i també l’adequació del format de la marquesina 
per a identificar-les clarament.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022 
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 407/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
del pla d’inspecció de transports
250-00608/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 20, 22.06.2022, DSPC-C 353

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 22 de 
juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la redacció del pla 
d’inspecció de mercaderies (tram. 250-00608/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 62005).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aportar les dades de les inspeccions i sancions dutes a terme els darrers dos 

anys en matèria de transport de mercaderies per carretera.
b) Elaborar durant el segon semestre del 2022 el nou pla d’inspecció de trans-

ports per al període 2022-2023, el qual ha de recollir totes les novetats legislatives, 
com la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de 
juliol.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 408/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dèficit 
en carreteres de les Garrigues Altes
250-00627/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 20, 22.06.2022, DSPC-C 353

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 22 de 
juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de l’eix 
transversal de Ponent (tram. 250-00627/13), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 64421), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
64422).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una taula de treball entre la Generalitat, la Diputació de Lleida, el Con-

sell Comarcal de les Garrigues i els municipis de les Garrigues Altes afectats pel 
dèficit històric en carreteres per a establir un calendari de reunions per a afrontar 
aquest dèficit.

b) Pactar amb els municipis afectats pel dèficit en carreteres i amb la Diputació 
de Lleida canvis de titularitat de les diverses vies municipals i de la C-233, d’acord 
amb el Pla territorial de Ponent i el futur pla zonal de Lleida.

c) Establir, de manera urgent i en coordinació amb els municipis afectats pel dè-
ficit en carreteres i la Diputació de Lleida, un pla de manteniment i millora de les 
vies municipals mentre no s’efectuï el canvi de titularitat.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 409/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’arranjament 
i el manteniment del tram de l’autovia A-2 que passa per la Segarra, 
l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
250-00630/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 20, 22.06.2022, DSPC-C 353

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 22 de 
juny de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’arranjament i el  
manteniment del tram de l’autovia A-2 de les comarques de la Segarra, l’Urgell,  
el Pla d’Urgell i el Segrià (tram. 250-00630/13), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 64421) i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 64422).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol el manteniment i l’arranjament del 
tram de l’autovia A-2 que passa per les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell i el Segrià.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells



BOPC 348
1 de juliol de 2022

3.01.01. Projectes de llei 8

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 del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya
200-00008/13

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

Sol·licitud: GP CUP-NCG; GP VOX; GP JxCat; GP ECP (reg. 65599; 65767; 65854; 
66102).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 05.07.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JxCat, GP ERC (reg. 65883).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 29.06.2022.

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 33, tinguda el 29.06.2022, DSPC-P 68.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 04.07.2022 al 08.07.2022).
Finiment del termini: 11.07.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat 
de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats 
preparats
202-00017/13

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP ERC, GP JxCat (reg. 65884).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 29.06.2022.

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 33, tinguda el 29.06.2022, DSPC-P 68.
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 04.07.2022 al 08.07.2022).
Finiment del termini: 11.07.2022; 10:30 h.

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2022, sobre l’Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, corresponent a l’exercici 
del 2020
256-00023/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65928).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 04.07.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2022, sobre el 
Servei Meteorològic de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00024/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65929).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 04.07.2022; 10:30 h.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65601; 65604; 65623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 65601)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de transi-
ció ecològica (tram. 302-00160/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Aprovar l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells (article 39 de 
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic), amb mecanismes que incentivin la 
inversió en innovació i sostenibilitat de les flotes per la reducció de CO2, NOx, òxids 
de sofre i partícules en suspensió.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

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 de trànsit (durada inferior a vuit hores) que garanteixi una reducció 
significativa de l’impacte ambiental, la contaminació i la massificació turística així 
com una reducció de les estades inferiors a un dia i l’aposta per un turisme de major 
durada i qualitat.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 65604)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt 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 les 
polítiques de reducció d’emissions i de transició ecològica (tram. 302-00160/13).

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

2. Prioritzar, en les inversions vinculades a la mobilitat: 
a) Les inversions en infraestructures i polítiques de foment del transport públic 

amb combustible no fòssil davant el transport privat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 4

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. Dins la planifica-
ció de regularització de les arribades, prioritzar els vaixells que es puguin connectar 
a la xarxa eléctrica, tan els creuers com els vaixells de mercaderies.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt,  

GP CUP-NCG
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 65623)

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 
les polítiques de reducció d’emissions i de transició ecològica (tram. 302-00160/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 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-Barce-
lona 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 con-
taminació i la massificació turística així com una reducció de les estades inferiors 
a un dia un balanç positiu entre el seu impacte econòmic, laboral i ambiental, així 
com l’increment de les estades considerades de port base i l’aposta per un turisme 
de major durada i qualitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 5

Vetllar pel compliment dels acords, els terminis i el finançament de l’electrifi-
cació del Port de Barcelona, del Port de Tarragona i dels Ports de la Generalitat de 
Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 6

Presentar al Parlament al sector turístic i als diferents grups parlamentaris, 
abans que acabi l’actual període de sessions aquest any, la nova llei de Turisme de 
Catalunya el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Aquest compromís 
derivarà en la nova llei de turisme.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació de tot el punt 7

7. Redactar i aprovar, si escau, durant aquesta legislatura, l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic i el Quart Informe del canvi climàtic, que inclouen el 
sector del turisme i analitzen l’impacte que ocasiona el model turístic sobre l’econo-
mia local i les ciutats.

Palau del Parlament, 27 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 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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65367; 65625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65367)

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 
l’impuls de les polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sen-
se causa aparent i la desaparició forçada de menors (tram. 302-00161/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un punto preliminar 1

Preliminar 1. El Parlamento de Cataluña da apoyo a las acciones encaminadas 
a resolver los casos de bebés robados que se dieron durante el franquismo y en los 
años inmediatamente posteriores, como una medida de reparación del dolor causado.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un punto preliminar 2

Preliminar 2. El Parlamento de Cataluña constata que, como no podría ser de 
otro modo en un Estado Social y Democrático de Derecho, las desapariciones for-
zosas de mayores y menores de edad que puedan producirse actualmente deben ser 
tratadas como delitos penales de secuestro, debiendo ser encomendada a los tribuna-
les de justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en sus funciones de policía ju-
dicial la investigación y esclarecimiento del delito y la imposición de las penas que 
eventualmente correspondan. Asimismo, constata que también es competencia de 
los tribunales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad aclarar las circunstancias de las 
desapariciones sin causa aparente, siempre teniendo en cuenta el derecho que asiste 
a toda persona mayor de edad que no tenga sus facultades mentales manifiestamente 
disminuidas de residir y relacionarse donde y con quien prefiera.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 65625)

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 l’im-
puls de les polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense 
causa aparent i la desaparició forçada de menors (tram. 302-00161/13).
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Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Redactar i presentar durant aquesta legislatura, un projecte de llei integral de 
persones desaparegudes que regularà tots els serveis relacionats amb les persones 
desaparegudes sense causa aparent i les desaparicions forçoses de majors.

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

3. Desplegar reglamentàriament la Llei 16/2020, de 22 de desembre, de la des-
aparició forçada de menors a Catalunya, durant l’any 2022, tal com es va aprovar 
a la Resolució 309/IV, del Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Encarregar a la Comissió de Codificació de Catalunya del Departament  
de Justícia que, en el termini de sis mesos, estudiï i, si s’escau, faci una proposta de 
modificació del Codi civil català, per crear o preveure una figura jurídica perquè 
vetlli, protegeixi i, si s’escau, gestioni el patrimoni de les persones desaparegudes.

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

5. Crear, en el termini màxim de 6 mesos, durant l’any 2022, l’oficina de per-
sones desaparegudes sense causa aparent i l’Oficina de la Víctima de la Desapari-
ció Forçada de Menors de Catalunya, com a òrgan de gestió centralitzat depenent 
del Departament d’Interior, amb la finalitat de la coordinació efectiva 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 persones desaparegu-
des, prèvia assignació dels recursos personals i materials que resultin necessaris 
perquè dugui a terme les funcions que l’esmentada llei li encomana, tal com es va 
aprovar a la Resolució 309/IV, del Parlament de Catalunya.

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

6. Redactar un protocol d’actuació en els casos de denúncies de desaparició de 
persones, adreçat a les àrees bàsiques policials, oficines d’atenció a les víctimes del 
delicte, centres d’atenció primària i equips d’atenció a la infància, i nomenar un 
responsable en cadascuna d’elles de coordinació entre tots els serveis i per a la in-
terlocució amb les famílies.

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

7. Aprovar, en el termini màxim d’un any, dos plans estratègics, un en matèria de 
persones desaparegudes i un altre de desaparicions forçades de menors, que hauran 
de donar un nou enfocament i impulsar activitats de prevenció i sensibilització a la 
ciutadania, promoure la formació en tots els nivells, I’adaptació de mesures tecnolò-
giques 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.
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Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 8

8. Publicar anualment Elaborar un informe comprensiu de les desaparicions de 
persones sense causa aparent i de desaparicions forçades de menors, amb el nom-
bre 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.

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

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

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

10. Crear, en el termini màxim de 3 mesos, la taula de treball sobre persones des-
aparegudes sense causa aparent i desaparició forçada de menors, composada pels 
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.

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

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.

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

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

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

13. Signar Definir els acords que, d’acord amb la planificació estratègica que 
s’elabori, siguin necessaris per a crear interoperabilitat entre les bases de persones 
desaparegudes del cos de Mossos d’Esquadra amb obtenir informació rellevant de 
les bases de dades de Salut, per poder tenir accés a informació que faciliti la loca-
lització d’una persona desapareguda les dades mèdiques de les persones desapare-
gudes o per rebre un avís si es fa servir la targeta sanitària.

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

14. Signar Definir els acords que, d’acord amb la planificació estratègica que 
s’elabori, siguin necessaris perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui obtenir in-
formació rebre una alerta immediata que faciliti la recerca si alguna persona de la 
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base de dades de persones desaparegudes., adquireix un medicament o producte 
farmacèutic a les farmàcies.

Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 15

15. Establir els canals de comunicació adients per demanar la Signar, en el ter-
mini màxim de 3 mesos, un acord de col·laboració d’organitzacions, associacions 
i entitats implicades en la desaparició de persones amb l’Observatori de les Desa-
paricions Forçades de Menors per a què els Mossos d’Esquadra puguin tenir accés 
a informació d’interès per a les investigacions al banc d’ADN propi que té l’entitat.

Esmena 15
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 16

16. Signar Definir els acords que, d’acord amb la planificació estratègica que 
s’elabori, Signar els acords que siguin necessaris perquè el cos de Mossos d’Esqua-
dra pugui rebre una alerta immediata si alguna persona de la base de dades obtenir 
informació d’altres administracions públiques de persones desaparegudes utilitza el 
Document Nacional d’Identitat i/o el carnet de conduir.

Esmena 16
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 17

17. Estudiar aAprovar un protocol de prevenció dels col·lectius amb risc de des-
aparició, 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 
disfuncions neurodegeneratives, conductes de risc, autolítiques, etc.

Esmena 17
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 18

18. Estudiar i valorar la facilitació Facilitar a les persones amb disfuncions neu-
rodegeneratives, conductes de risc, etc., dispositius de geolocalització permanent.

Esmena 18
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 19

19. Continuar oferint en els plans de formació de l’escola de Policia de Catalu-
nya (EPC) de l’ISPC cursos adreçats a la prevenció i investigació de persones des-
aparegudes.

Esmena 19
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 21

21. En el marc de la planificació estratègica que s’elabori, definir els acords amb 
el Tribunal Superior de Justícia, perquè els Mossos d’Esquadra puguin accedir les 
comunicacions de persones desaparegudes i a la seva geolocalització i la IP amb un 
procediment ràpid i àgil d’acord amb les circumstàncies de la desaparició.

Esmena 20
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 22

22. En el marc de la planificació estratègica que s’elabori valorar la viabilitat 
d’establir Signar acords amb les principals companyies operadores de serveis mò-
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bils 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, 27 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 la contractació 
pública
302-00162/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65616; 65621 i 65765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 65616)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la contractació pública (tram. 302-00162/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt b

b. Incorpori mecanismes per impulsar i facilitar l’accés de les PIMES i entitats 
de l’economia social i solidària a la contractació pública del sector públic català, in-
cidint 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, dimen-
sions i complexitat tècnica del contracte i la incentivació en la incorporació de les 
clàusules de foment de la subcontractació a PIMES de caràcter social o innovador

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt d

d. Desenvolupi el marc normatiu del model de col·laboració públic-privada i pú-
blic-comunitària més enllà de les concessions, establint mecanismes que promoguin 
la participació d’aquelles empreses del sector privat que permetin incorporar capa-
citat i experiència per la consecució de polítiques públiques de qualitat que incenti-
vin la participació d’empreses per tal d’aprofitar la capacitat i experiència del sector 
privat per la consecució de polítiques públiques de qualitat

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra H

H. Determini que en els processos de contractació pública es garantirà l’aplica-
ció, per part de les empreses que participin, l’aplicació del conveni sectorial de refe-
rència, o el d’empresa en cas que contingui millores, i de les corresponents clàusules 
de subrogació laboral.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra I

I. Estableixi en els processos de contractació publica l’exclusió de les empreses 
que hagin incomplert les lleis de morositat europees i espanyoles, pel qual les empre-
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ses han de pagar en un termini màxim de 60 dies, i, en el seu cas, penalitzant aque-
lles empreses adjudicatàries que incompleixin aquesta obligatorietat.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra J

J. Impulsi mesures que afavoreixin que la contractació pública contribueixi a la 
promoció dels valors propis de l’economia social i solidària i, en especial, la demo-
cràcia a l’empresa.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 65621, 65765)

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

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, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
contractació pública (tram. 302-00162/13).

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

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el 
termini de divuit mesos, un Projecte de Llei de Contractació Pública del Sector Pú-
blic Català, el qual: 

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

Es converteixi en la norma que reguli de manera unificada la contractació públi-
ca del conjunt del Sector Públic Català.

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

Reguli les clàusules laborals, socials i mediambientals, així com aquelles que 
fan referència a la responsabilitat social empresarial en la presa de decisions, per a 
garantir que son vigilades i exigibles als licitadors ampliant l’abast i facilitant-ne 
la incorporació, en totes les fases del contracte, les quals han de ser vigilades i exi-
gides, 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; per tal d’assegurar que l’ad-
ministració pública te les eines necessàries per a garantir models de contractació 
pública que competeixin en benestar social i ambiental que generen, i no només 
en el preu més baix.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt *g*

Estableixi les bases i els principis generals de les formes d’actuació connexes 
i amb incidència en la contractació pública, de manera coherent amb les normes 
sectorials específiques de l’àmbit sanitari i social (serveis d’internament, d’atenció 
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primària, d’atenció sociosanitària, salut mental i atenció a les drogodependències 
etc..). clarificant els límits entre les formes de gestió contractuals i no contractuals 
(convenis i concerts).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou apartat

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de modificació de la legisla-
ció bàsica de l’Estat per tal de clarificar i simplificar els processos de contractació 
pública, tot identificant i eliminant aspectes innecessaris de tramitació interna per 
a tal de permetre un desenvolupament normatiu adaptat a les diferents administra-
cions públiques i que aquestes puguin exercir plenament les seves competències en 
matèria de contractació.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65366)

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 
seva política per a donar suport als treballadors inscrits al règim especial de treba-
lladors autònoms (tram. 302-00164/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 21

21. Establecer un programa de ayudas que permita ampliar un año la tarifa pla-
na de las cuotas de autónomos, con el objetivo de estimular y ayudar a consolidar 
su actividad, ante la situación de incertidumbre e inflación que están soportando.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinversió 
crònica de l’Estat a Catalunya
302-00165/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65349)

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 
desinversió crònica de l’Estat a Catalunya (tram. 302-00165/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un punto preliminar

Preliminar. El Parlamento de Cataluña constata que el procés ha dado lugar a 
una década perdida en materia de infraestructuras públicas, causada por la exclusi-
va focalización de los gobiernos separatistas en su batallita preferida, a la que han 
dedicado todo su tiempo y esfuerzos y el dinero público que han gestionado. Ello ha 
conllevado que, año tras año, el desorden presupuestario, la ausencia de coordina-
ción entre los departamentos del Govern, la falta de planificación de nuevos proyec-
tos, la nula capacidad de interlocución con el Gobierno de España y el desdén hacia 
las administraciones locales se hayan coaligado para imposibilitar la realización de 
nuevas infraestructuras y la mejora de las ya existentes. El parón en la obra pública 
es, por tanto, una de las más nítidas encarnaciones del desastre a que ha conducido 
el procés a Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65348; 65615; 65624/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

Reg. 65890 / Coneixement: Presidència del Parlament, 29.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65348)

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 
les balances fiscals i el dèficit d’inversions (tram. 302-00166/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un punto preliminar

Preliminar. El Parlamento de Cataluña constata que el concepto de «balanza 
fiscal» es contrario a la misma esencia del Estado del Bienestar, que consiste en re-
distribuir renta vía impuestos de los que más tienen hacia los que menos tienen, y 
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que su utilización como arma de confrontación política es propia de partidos ultra-
derechistas que intentan así disimular su instintiva aversión a cumplir con sus obli-
gaciones tributarias.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 65615)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions (tram. 
302-00166/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició del punt 1

1. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el Govern de l’Estat de 
la creació d’una oficina de control i seguiment de l’execució de les inversions en in-
fraestructures, amb representació de l’administració de l’estat, de la Generalitat i de 
les administracions locals i que disposi els mecanismes de participació dels agents 
econòmics i socials de Catalunya.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició del punt 5

5. Instar al Govern de la Generalitat a presentar al Parlament una proposta de 
 finançament de Catalunya, suficient, justa i solidària abans de fi d’any per tal de 
consensuar una posició per a la negociació d’un nou model de finançament que 
substitueixi l’actual model caducat el 2014.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició lletra b punt 5

5.b. La proposta de nou model de finançament ha de permetre avançar en la su-
peració dels dèficits fiscals generats per l’actual model i disposar de majors recursos 
per tal de millorar la construcció d’un Estat de Benestar i abordar les transformaci-
ons ecològiques i digitals, així com la millora de l’autogovern i la potenciació d’una 
administració local de proximitat i compromesa.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició punt 6

6. Instar al Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat ‘esta-
bliment d’un marc de negociació entre la representació de l’administració de l’estat, 
la Generalitat i les administracions locals d’un pla estratègic d’infraestructures de 
mitjà i llarg termini, amb un calendari d’execució dels propers 4 anys de les inver-
sions que es considerin prioritàries, i que haurà de comptar amb la participació dels 
agents econòmics i socials de Catalunya.
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Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De supressió del punt 9

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, 27 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 65624, 65890)

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 les 
balances fiscals i el dèficit d’inversions (tram. 302-00166/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

6. Elaborar, en un termini de tres mesos i amb la participació d’agents socials, 
econòmics i polítics, un llistat d’inversions prioritàries per a Catalunya i exigir a 
el govern de l’Estat a comprometre’s en un calendari d’execució en un màxim de  
4 anys.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Impulsar, en el si de la Generalitat, una comissió de seguiment periòdic de 
l’execució de les infraestructures pressupostades per l’Estat a Catalunya que informi 
semestralment a el Parlament de Catalunya.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

9. Fa palesa la necessitat imperiosa, per garantir el benestar dels ciutadans de 
Catalunya, de que es liquidin les inversions pendents d’execució dels anys 2021 i 
2022. En aquest sentit, manifesta la necessitat que els grups parlamentaris, des del 
respecte al pluralisme i atenent als objectius que són compartits: tant el de vet-
llar pel benestar dels ciutadans de Catalunya, com els d’assolir la fi de la repres-
sió, l’amnistia i l’exercici del dret a l’autodeterminació, es comprometen a articular 
 i prendre les millors decisions per a la seva consecució.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
302-00167/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 65622)

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

lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, 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 l’ordenació territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària (tram. 
302-00167/13).

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

1. Mostra el seu rebuig a la seva voluntat de protegir i fomentar la figura de 
l’explotació agrària familiar per evitar 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 conse-
qüències en despoblament de les zones rurals, la destrucció de teixit social i profes-
sional i es compromet a prendre les iniciatives legislatives necessàries per impedir 
el seu accés als terrenys agrícoles.

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

2. Demana fer difusió de la importància de l’existència de les explotacions agrà-
ries familiars per al manteniment del medi i la reducció del despoblament amb l’ob-
jectiu de limitar l’accés als fons d’inversió i de capital extern a la compra de a la 
agricultura que cedeixin aquelles terres agrícoles que hagin adquirit als petits pro-
fessionals del món agrari.

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

3. Constata que és important establir les condicions per prioritzar l’accés a la 
terra a les persones joves i a les persones que hi viuen, que siguin professionals, per 
assegurar que la terra queda en mans de persones lligades al sector i a la terra, fo-
mentant l’associacionisme i el cooperativisme per incorporar al sector primari a la 
cadena de transformació i comercialització.

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

4. Constata la necessitat d’avançar en l’anàlisi d’afectacions agràries que preveu 
la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, per fer una valoració de l’impac-
te que pot tenir la urbanització del sòl sobre la superfície i l’activitat agrària de la 
zona, establint mesures correctores i compensatòries.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació a l’apartat 1 del punt 5

5.1. S’introdueixi, dins dels principis generals que han guiar l’actuació urbanís-
tica, el principi d’utilització sostenible del territori i medi ambient.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 2 del punt 5

5.2. S’introdueixi que el planejament urbanístic, dins dels Espais oberts, ha de 
preservar i millorar els valors del «sòl de valor agrícola» en comptes deis «sòls d’alt 
valor agrari» sòls més aptes per les activitats agrícoles.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a l’apartat 3 del punt 5

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 alimentaria, determinant la localització concreta de les reserves vetllin perquè 
es preservin suficients terrenys agrícoles.

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

8. Vetllar per a que el nou Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya inclogui 
les propostes necessàries als efectes d’evitar la desaparició d’espais agraris i la de-
gradació dels que encara estan actius.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres 
Concertats i Centres Privats davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre la manca de places escolars per al curs 2022-2023
356-00732/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 20, tinguda el 28.06.2022, 
DSPC-C 358.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la manca de 
places escolars per al curs 2022-2023
356-00733/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 20, tinguda el 28.06.2022, 
DSPC-C 358.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Alumnat 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el balanç del 
primer any de legislatura
356-00736/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 20, tinguda el 28.06.2022, DSPC-C 358.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Canvis en 
Cadena davant la Comissió d’Educació perquè informi els projectes 
de bus en bici que impliquen els centres i les famílies
356-00740/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 20, tinguda el 28.06.2022, DSPC-C 358.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bicibús 
Eixample davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els 
projectes de bus en bici que impliquen els centres i les famílies
356-00741/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 20, tinguda el 28.06.2022, DSPC-C 358.

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

Compareixença de la directora general de l’Alumnat davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre el balanç del primer 
any de legislatura
357-00648/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 20, tinguda el 28.06.2022,  
DSPC-C 358.

Compareixença d’una representació de Canvis en Cadena davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre els projectes de bus 
en bici que impliquen els centres i les famílies
357-00649/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 20, tinguda el 28.06.2022,  
DSPC-C 358.

Compareixença d’una representació de Bicibús Eixample davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre els projectes de bus 
en bici que impliquen els centres i les famílies
357-00650/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 20, tinguda el 28.06.2022,  
DSPC-C 358.

Sessió informativa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb 
el síndic major sobre el Pla estratègic de la Sindicatura de Comptes
359-00018/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 10 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 341.
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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 Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural al conseller d’Empresa i Treball
330-00115/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 65768 / Coneixement: 28.06.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, senyora Teresa Jordà i Roura, els dies 28 i 29 de juny de 2022, mentre roman-
gui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Empresa i Treball, senyor Roger Torrent i Ramió.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 21.06.2022

Marina Chordà Bertran, funcionària de carrera del Parlament, el 3 de juliol de 
2022, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarada en la situació de jubilació.

De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Marina Chordà 
Bertran compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de jubilació, 
d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, so-
bre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada Marina Chordà Bertran, amb efectes del 4 de juliol de 2022,  

i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 21.06.2022

Jordi Parramon Blasco, funcionari de carrera del Parlament, el 7 de juliol de 
2022, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarat en la situació de jubilació.

De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Jordi Par-
ramon Blasco compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius  
de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilat Jordi Parramon Blasco, amb efectes del 8 de juliol de 2022,  

i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 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 ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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