
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüís-
tica, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran
202-00038/13
Retirada 7

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la integració de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de 
Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat de la Generalitat
250-00563/13
Retirada 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13
Tramesa a la Comissió 8
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d’un programa so-
bre el món agroalimentari
250-00686/13
Rectificació del text presentat 8
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució de rebuig de la Via Pirinenca
250-00687/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució de condemna de la matança de catòlics a Nigèria
250-00688/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones en els formu-
laris administratius
250-00689/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions ferroviàries entre el 
Vallès Oriental i el Vallès Occidental
250-00690/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les mesures a que s’han d’adoptar per a disposar de 
fertilitzants en el sector primari
250-00691/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la defensa, la promoció i la protecció de les comarques 
de les Terres de l’Ebre
250-00692/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell
250-00693/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
250-00694/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses d’autocars per 
a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors
250-00695/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant el contingut audiovi-
sual inadequat
250-00696/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
250-00697/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable a municipis del Segrià 
i les Garrigues
250-00698/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica de la competició i la dis-
ciplina esportiva segons el sexe biològic
250-00699/13
Presentació: GP VOX 13

Proposta de resolució d’agraïment i suport a la Unitat Militar d’Emergències per la 
seva tasca en els incendis
250-00700/13
Presentació: GP Cs 14

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13
Presentació: GP PSC-Units 15

Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13
Presentació: GP PSC-Units 17
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies renovables per a 
la infraestructura de bombament del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00704/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges de Barcelona
250-00705/13
Presentació: GP VOX 20

Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel tancament de l’Escola 
Mary Ward, de Barcelona
250-00706/13
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en les infraestruc-
tures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13
Presentació: GP ECP 22

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal de la urbanització 
Mas Borràs, al Vendrell
250-00708/13
Presentació: GP ECP 23

Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat públic de la ur-
banització Mas Borràs, del Vendrell
250-00709/13
Presentació: GP ECP 24

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix Penedès
250-00710/13
Presentació: GP ECP 25

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13
Presentació: GP ECP 26

Proposta de resolució sobre la ratificació de l’adhesió de Catalunya a l’espai euro-
peu de la patent unitària
250-00712/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat 27

Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu de l’Escola Mary 
Ward de Barcelona i de defensa de les seves famílies
250-00713/13
Presentació: GP VOX 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei comú de videoconferències gestio-
nat des del deganat de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00714/13
Presentació: GP VOX 30

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 8/2022, sobre les despeses de per-
sonal del Departament de Cultura, corresponent a l’exercici del 2020
256-00025/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 32
Termini per a proposar compareixences 32

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, corresponent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en compliment de 
la Resolució 175/XII del Parlament
256-00026/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 32
Termini per a proposar compareixences 32

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 transaccionals presentades 33
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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 des-
aparició forçada de menors
302-00161/13
Esmenes transaccionals presentades 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació pública
302-00162/13
Esmenes transaccionals presentades 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit 
d’inversions
302-00166/13
Esmenes transaccionals presentades 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ordenació territorial necessària 
per a garantir la sobirania alimentària
302-00167/13
Esmenes transaccionals presentades 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la se-
guretat ciutadana
302-00168/13
Presentació: GP Cs 38

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
302-00169/13
Presentació: GP Cs 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvo-
lupament turístic
302-00170/13
Presentació: GP VOX 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en 
el servei públic d’educació
302-00171/13
Presentació: GP ECP 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
302-00172/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs esco-
lar 2022-2023
302-00173/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
302-00174/13
Presentació: GP ERC 45

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del 
Consell d’Europa
302-00175/13
Presentació: GP JxCat 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 
2021-2022
302-00176/13
Presentació: GP CUP-NCG 47

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l’ocupació il·legal d’habitatges
300-00199/13
Presentació: GP VOX 49

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu 
i Aran
300-00200/13
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP 49
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Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7
300-00201/13
Presentació: GP Cs 49

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals
300-00202/13
Presentació: GP PSC-Units 50

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’un fons de transició nuclear just amb els 
territoris propers a Ascó i Vandellòs
300-00203/13
Presentació: GP PSC-Units 50

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repressió en l’independentisme i en els 
estàndards democràtics de l’Estat espanyol
300-00204/13
Presentació: GP ERC 51

Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari
300-00205/13
Presentació: GP JxCat 51

Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a l’autode-
terminació
300-00206/13
Presentació: GP JxCat 51

Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral
300-00207/13
Presentació: GP CUP-NCG 52

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Reptes i dificultats en l’accés de les dones 
als cossos policials de Catalunya i als Bombers de la Generalitat»
360-00014/13
Tramitació en Comissió 52

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2022
395-00343/13
Acord 53

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 152/XIV, sobre la conservació de Cal Ma-
cià, a Vallmanya
290-00124/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 174/XIV, sobre les pensions de les dones
290-00143/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 204/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018
290-00167/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

Control del compliment de la Resolució 261/XIV, sobre la rehabilitació d’habitatges 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
290-00214/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 373/XIV, sobre l’actualització de les dades 
relatives a la renda garantida de ciutadania
290-00314/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una represa eco-
nòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món laboral
390-00077/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 58

Control del compliment de la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana en el sistema 
universitari i de recerca
390-00079/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Indústria, Cons-
trucció i Agro de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Tre-
ball perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del sector agropecuari
356-00725/13
Sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Es-
plai davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè presenti el projecte Young Pe-
ople with Values
356-00738/13
Sol·licitud 63

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

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de 
la seva universitat
357-00113/13
Substanciació 64

Compareixença de Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les 
estratègies de la Universitat
357-00205/13
Substanciació 64

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35
Convocada per al 6 de juliol de 2022 64

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2021
334-00055/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 66

Informe de la Intervenció General de control dels contractes superiors a deu milions 
d’euros formalitzats pel sector públic de la Generalitat per a la creació i l’explotació 
d’infraestructures per mitjà d’associacions publicoprivades amb impacte en el dèficit
334-00056/13
Presentació: David Canada Zapatier, Interventor General d’Intervenció General. Departament 
d’Economia i Hisenda 66

Aquesta publicació és impresa en 
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de 
política lingüística, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran
202-00038/13

RETIRADA

Retirada pel GP ERC, GP PSC-Units, GP ECP (reg. 65196).
Coneixement: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la integració de l’Acadèmia Cultura, de 
l’Hospitalet de Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat 
de la Generalitat
250-00563/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Educació, tinguda el 28.06.2022, DSPC-C 358.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 05.07.2022 al 18.07.2022).
Finiment del termini: 19.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d’un 
programa sobre el món agroalimentari
250-00686/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 65195 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, co-
muniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta 
de resolució (tram. 250-00686/13) presentada el 13 de juny de 2022 i amb número 
de registre 63900.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Crear un programa de televisió i generar continguts pels espais ja existents sobre 

temes socioeconòmics, que resulti pedagògic i divulgatiu de la realitat del sector 
agrari, forestal i pesquer a Catalunya, incorporant els reptes actuals i també els de 
futur, que reflecteixi el seu paper en el subministrament d’aliments a la població, en 
la gestió del medi, la innovació tecnològica, les pràctiques ambientals, i en garantir 
la sobirania alimentaria, la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, i l’equilibri 
territorial del país.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals a: 
Crear un programa de televisió i generar continguts pels espais ja existents sobre 

temes socioeconòmics, que resulti pedagògic i divulgatiu de la realitat del sector 
agrari, forestal i pesquer a Catalunya, incorporant els reptes actuals i també els de 
futur, que reflecteixi el seu paper en el subministrament d’aliments a la població, en 
la gestió del medi, la innovació tecnològica, les pràctiques ambientals, i en garantir 
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la sobirania alimentaria, la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, i l’equilibri 
territorial del país.»

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Raquel Sans Guerra, diputada, GP ERC

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució de rebuig de la Via Pirinenca
250-00687/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució de condemna de la matança de catòlics 
a Nigèria
250-00688/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.
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Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones 
en els formularis administratius
250-00689/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions 
ferroviàries entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental
250-00690/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre les mesures a que s’han d’adoptar per a 
disposar de fertilitzants en el sector primari
250-00691/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre la defensa, la promoció i la protecció de 
les comarques de les Terres de l’Ebre
250-00692/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell
250-00693/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre el servei de suport a l’autonomia a la 
pròpia llar
250-00694/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses 
d’autocars per a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al 
transport de menors
250-00695/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant el 
contingut audiovisual inadequat
250-00696/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
250-00697/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable 
a municipis del Segrià i les Garrigues
250-00698/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica de la 
competició i la disciplina esportiva segons el sexe biològic
250-00699/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre la garantía de la práctica de la compe-
tición y disciplina deportiva según el sexo biológico, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España, en la última década se han aprobado 17 leyes autonómicas –País 

Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Balea-
res, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Cantabria - específicamente LGTBI y/o 
trans.

A esta regulación hay que añadir todas las normas de nuestro ordenamiento ju-
rídico en los diferentes ámbitos social, laboral, civil y penal. Sin ningún tipo de du-
das, estamos ante una sobre legislación en esta materia, hecho que no implica una 
mejor ordenación de la sociedad, ni se traduce en una mejora en la calidad de vida 
de las personas que, además, genera una importante inseguridad jurídica.

En Cataluña, la aplicación de la normativa de la ideología de género implantada 
por la Generalidad, en el ámbito del deporte, puede generar discriminación entre 
hombres y mujeres.

La actividad deportiva es esencial para la formación íntegra de las personas, for-
ma parte del valor como tal, cultiva la dignidad y la armonía del cuerpo humano, 
desarrolla la salud, el vigor, la agilidad. El deporte tiene su parte de disciplina, y 
su práctica puede ser a nivel individual o colectivo, con lo que adquiere una dimen-
sión social. En definitiva, el deporte sirve al fin de educar, desarrollar y fortalecer 
el cuerpo y es parte de nuestra cultura, se convierte en un instrumento educativo y 
vehículo de importantes valores humanos.

Es un hecho incontestable las diferencias físicas entre hombres y mujeres, y las 
diferentes capacidades físicas, motivo por el cual, las federaciones deportivas, dis-
tinguen competiciones por categoría, con criterios objetivos, como son por el sexo, 
el peso y la edad. El deporte tiene sus parámetros y criterios basados en la ciencia, 
en la práctica deportiva y en la fisiología.

La ciencia es la ordenación sistemática del saber, basado en nuestra capacidad 
para conocer el mundo, que ha sido el mayor estímulo para el desarrollo humano 
en todos los sentidos. Está claro que debe priorizar la ciencia sobre el dogma de la 
ideología de género, el ser humano solo aparece en el mundo bajo la forma de hom-
bre y mujer, y de ninguna otra forma más. Es una realidad física y biológica que en 
la competición y disciplinas deportivas quien compite son los cuerpos, no son los 
sentimientos ni las percepciones subjetivas de género.

En Cataluña tenemos 163.076 mujeres federadas en diferentes disciplinas depor-
tivas. Éstas pueden verse discriminadas en las competiciones al incluir en su cate-
goría a hombres que han decidido someterse a cambios de sexo y competir en las 
mismas disciplinas que ellas. Cuando se da ese caso, es evidente que esas personas 
«trans» pueden verse beneficiadas ya que poseen ventajas biológicas en términos de 
masa muscular y fuerza conferida durante la pubertad masculina. Así, la inclusión 
de las personas «trans» va en contra de las ilusiones, el trabajo, el esfuerzo y el sa-
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crificio de las mujeres deportistas, vulnerando así el principio de justicia y equidad 
en el ámbito deportivo.

En definitiva, los nuevos «dogmas de género» que impulsa la extrema izquierda 
niegan las leyes naturales que rigen la propia naturaleza humana: la vida, la familia, 
la comunidad a la que pertenecemos y la identidad del individuo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Garantizar la segregación de las disciplinas deportivas según las categorías de-

portivas conforme al sexo biológico, participando las mujeres en las competiciones 
femeninas y los hombres en las competiciones masculinas.

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada. GP VOX

Proposta de resolució d’agraïment i suport a la Unitat Militar 
d’Emergències per la seva tasca en els incendis
250-00700/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución de agradecimiento y apoyo a la UME por su labor en los 
incendios en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Ante uno de los peores escenarios de incendios y alertas por altas temperaturas 

en Cataluña, más de 3.000 hectáreas han quedado calcinadas en varios fuegos si-
multáneos agravados por el pico de calor sufrido estos días.

En este sentido, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejér-
cito de Tierra han trabajado sin descanso en la extinción de incendios como el de 
Artesa de Segre en Lleida, ante la alarmante magnitud del fuego, que ha quemado 
más de 2.500 hectáreas. Solo en Artesa, tras la llamada a la acción por parte de 
la Generalitat de Cataluña, han acudido equipos de la UME con 50 miembros del 
Ejército y 14 vehículos para apagar las llamas, colaborando activamente con los 
servicios de extinción de los Bomberos de la Generalitat y con todos los cuerpos 
de emergencia y voluntarios que están participando en la extinción de estos graves 
incendios.

A pesar de la inestimable ayuda que proporciona la Unidad Militar de Emer-
gencias, en Cataluña aún vemos a representantes públicos, senadores y diputados 
independentistas, que muestran su rechazo a su presencia implícita en incendios tan 
terribles como el incendio de Artesa de Segre de Lleida, como aplicando una máxi-
ma que podríamos condenar en «Antes quemado que apagado por la UME». Estas 
actitudes sectarias e irracionales son intolerables en un momento de máxima preo-
cupación para la población de las zonas afectadas por los incendios, que aún no se 
han extinguido y que temen por sus casas, municipios, campos y bosques.
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Concretamente estos días, según datos del Ministerio de Defensa, Batallones de 
Intervención de Emergencias (BIEM) de la UME están interviniendo en dos incen-
dios en Lérida, en Artesa de Segre y en Castellar de la Ribera, con casi 350 milita-
res, más de 100 vehículos y un helicóptero HU-27 para sofocar las llamas. Es im-
prescindible reconocer su labor y agradecer su trabajo en momentos tan delicados 
para los catalanes que están sufriendo las llamas de estos incendios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Agradecer y reconocer el trabajo que están realizando los Bomberos de la Ge-

neralitat y los cuerpos de emergencia autonómicos, el de los agricultores y volunta-
rios y, en especial, a la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército, por su 
encomiable labor en la extinción de los incendios provocados estos últimos días por 
la ola de calor extremo vivida en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
250-00701/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Rome-

ro Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el sector oví i cabrum a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ramaderia, especialment la ramaderia extensiva i la d’oví i de cabrum, és in-

herent al territori català, per tant, element fonamental de la nostra cultura agrària, 
gastronòmica i ambiental.

El sector de l’oví i el cabrum a Catalunya inclou un total de 3.568 explotacions 
d’oví i 2.880 de cabrum, segons dades de 2020. El cens de bestiar oví és de 466.884 
caps, principalment d’engreix, mentre que el cens de bestiar cabrum és de 72.093 
caps. La demarcació de Lleida concentra el nombre més gran de caps de bestiar oví, 
188.557, i de bestiar cabrum, 22.844, segons dades de 2021 del Departament d’Ac-
ció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural. En conjunt, el sector té un pes escàs en 
la producció agrària final.

A Catalunya, el sector de l’oví i el cabrum s’organitza en petites i mitjanes ex-
plotacions de tipus familiar, que tenen cura del bestiar de forma tradicional sobre 
l’aprofitament estacional de les pastures.

En les darreres tres dècades s’han produït molts canvis en el sector, que s’han 
traduït en la reducció continuada del cens d’explotacions i de caps de bestiar d’oví, 
que han baixat a la meitat des de 1997. S’han incrementat ostensiblement els sous 
dels pastors, a banda de la dificultat de trobar-ne; la llana no té rendiment econòmic, 
de manera que s’ha perdut aquest ingrés; ha pujat el cost de la maquinària, l’energia, 
el pinso i el farratge; la carn de corder ja no es consumeix de forma habitual, el preu 



BOPC 349
4 de juliol de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 16

de venda dels corders baixa i falta de relleu generacional per a la inviabilitat de les 
explotacions, entre d’altres causes.

L’any 2013, el Departament d’Agricultura va aprovar el Pla de recuperació del 
sector oví/cabrum de Catalunya, que proposava una bateria d’accions en els àmbits 
de la professionalització, la comercialització, el medi natural i la biodiversitat, la 
producció i la sanitat animals com també a nivell administratiu per enfrontar la si-
tuació. El nivell de compliment de les accions previstes és irregular i és necessari 
reprendre-les i renovar-les.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i impulsar un nou Pla de 

recuperació del sector oví/cabrum de Catalunya, amb la col·laboració de les organit-
zacions representatives del sector, que inclogui, entre d’altres: 

a) L’articulació de mesures per promoure el consum i la millora de la comercia-
lització de la carn d’oví.

b) El disseny i l’aplicació de formació especialitzada adequada als interessos i 
necessitats del sector.

c) La priorització d’ajuts al pasturatge real i efectiu, que fomentin el manteni-
ment de pastures i la conservació d’hàbitats.

d) La prevenció dels efectes sanitaris causats per la fauna salvatge.
e) L’establiment de mesures per a la revalorització de la llana.
f) La potenciació i millora dels escorxadors locals.
g) La investigació de tècniques que permetin modernitzar la ramaderia ovina 

extensiva.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, 

diputades GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
250-00702/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Joaquim Pa-

ladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Ru-
ral, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Delta de l’Ebre, amb una superfície emergida al voltant de 325 km2, és la zona 

humida més gran de Catalunya i una de les més importants de la Mediterrània oc-
cidental.

Les activitats econòmiques amb major importància d’aquesta zona són les rela-
cionades amb l’agricultura, fonamentalment arrossars, l’aqüicultura, la pesca i les 
activitats nàutiques relacionades amb el turisme. El desenvolupament d’aquestes ac-
tivitats són fonamentals per la fixació de la població a l’entorn del Delta.
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Respecte a les activitats nàutiques i de pesca relacionades amb el turisme, es 
calcula que unes 5.000 persones acudeixen a aquesta zona per practicar la pesca 
recreativa, cosa que significa una aportació econòmica d’uns 3 M€ per la zona, que 
impacten no sols en els negocis de pesca recreativa o activitats nàutiques, sinó en 
l’hostaleria i al restauració, essent a més un fenomen que contribueix a la desesta-
cionalització del turisme.

Tot i l’evidència de l’impacte positiu d’aquestes activitats, la realitat normativa i 
regulatòria, pot posar en perill la subsistència dels negocis, de caire petit i familiar, 
que es dediquen a la pesca recreativa.

En l’entorn del Delat conflueixen tres normatives, la que regula la pesca con-
tinental (llei 22/2009 de 23 de desembre, Resolució ACC 626/2022 de 7 de març), la 
que regula la pesca en aigües interiors (llei 2/2010 de 18 de febrer, i decret 109/1995 
de 24 de març) i la que regula pesca en aigües exteriors (llei 3/2001 de 26 de març 
i RD 347/2011 de 11 de març).

Aquestes tres normatives, amb condicions, restriccions i sancions diferents, fan 
que els pescadors esportius, i les empreses que es dediquen a aquest sector tinguin 
certa inseguretat jurídica, tenint en compte l’especial realitat ambiental de la desem-
bocadura de l’Ebre (cosa que podria ser extrapolable a d’altres rius catalans).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Treballar per la unificació de la regulació en el tram comprès des de la desem-

bocadura de l’Ebre fins a Tortosa, entenent aquest tram com d’aigües marítimo-ter-
restres.

2. Adaptar la pesca amb mort a les lògiques ambientals, de flora i de fauna, del 
Delta de l’Ebre, permetent en el tram d’aigües marítimo-terrestres captures amb to-
pall de 10Kg per llicència i jornada.

3. Treballar per la inclusió en el Pla d’Ordenació de Pesca de les espècies pròpies 
de la zona del Delta de l’Ebre 

4. Incloure als Ajuntaments que tinguin activitats de pesca recreativa en el Con-
sell Assessor de Pesca Continental de la Generalitat de Catalunya, ja que ells com 
ningú coneixen la realitat tant ambiental, com d’activitats del seu terme municipal.

5. Assimilar la llicència de pesca individual a la llicència de pesca d’embarcació 
col·lectiva per zona marítimo-terrestre.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 

Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
250-00703/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Joaquim Pa-

ladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El projecte de canal de reg l’Aldea - Camarles és un projecte que ve de lluny i 

que, incomprensiblement, després de molts anys no és una realitat. Tot i això, és evi-
dent que seria una infraestructura que donaria vida al territori, als pagesos i que és 
perfectament realitzable.

El primer intent de construcció s’inicia el 27 de Juny de 1927, per Reial Ordre, 
autoritzant la creació de la Comunitat de Regants Canal l’Aldea - Camarles per al 
reg de terrenys de les jurisdiccions de Tortosa i del Perelló. El dia 14 de Setembre de 
1934 s’autoritza la concessió d’aigua.

L’any 2003 es torna a constituir la comunitat de regants, fet que es comunica a 
la Generalitat i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. El projecte agafa impuls 
i es redacta la primera memòria definint-ne la zona irrigable. Les característiques 
del reg son de 1400 l/s, cabal màxim de bombament 2500 l/s, amb una superfície 
irrigable bruta de 6.687 ha.

Durant la dècada del 2000, el projecte avança. L’any 2005 s’adjudiquen l’Estudi 
d’impacte Ambiental i el cens informatitzat. En finalitzar els treballs, la Genera-
litat adjudica el projecte constructiu de la impulsió a la primera bassa a l’empresa 
IBERINSA. L’any 2007 s’adjudica el projecte constructiu per la xarxa de distribució 
Pis 1 a l’empresa Pyma Cotas, SAU. L’any 2009 s’adjudica el projecte de la xarxa de 
distribució Pis 2. El 11 de maig de 2010 el Govern de la Generalitat acorda accele-
rar el projecte i el 9 de Juny de 2010 s’adjudiquen les obres del projecte d’impulsió i 
bassa 1, amb un pressupost d’uns 15M€.

És evident que es tracta d’un projecte important per les Terres de l’Ebre i així es 
tracta als mitjans de la zona que publiquen l’inici de les obres, fent referència a que 
era un projecte que es recuperava 80 anys desprès.

Malauradament, aquestes obres s’aturen immediatament ja que la Generalitat 
dona l’ordre de tallar la inversió. Des de llavors, mai més s’ha parlat d’aquest pro-
jecte que és cabdal per la zona, per al conjunt del territori i per al desenvolupament 
d’aquesta part de Catalunya, que durant els darrers deu anys ha estat per sota de la 
mitjana d’inversió del conjunt de Catalunya.

Considerem que hi ha molts motius històrics, econòmics i socials que demanen 
reprendre un projecte que no s’hauria d’haver cancel·lat. Entenem que cal actualitzar 
i replantejar el projecte amb els mitjans actuals, però amb la ferma convicció que és 
un projecte necessari per la zona, per l’agricultura catalana i per al territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de recuperar el projecte 

de reg Aldea - Camarles, entenent que és un projecte important que dinamitzaria 
l’agricultura del Baix Ebre i que aportaria al territori oportunitats de vida i desen-
volupament.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Recuperar el projecte de reg del Canal l’Aldea - Camarles.
3. Redactar una nova declaració d’impacte ambiental i un nou projecte construc-

tiu, prenent com a base el que ja es va redactar, aprovar i adjudicar per part de la 
Generalitat.

4. Incloure una partida pressupostaria al pressupost de l’any 2023 per a la redac-
ció dels estudis i projectes necessaris per al Reg del Canal l’Aldea - Camarles.

5. Transmetre l’acord a la Comunitat de Regants del Canal de l’Aldea - Camarles.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 

Curto, diputats GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies 
renovables per a la infraestructura de bombament del reg de la zona 
oriental de la Terra Alta
250-00704/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 65226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Silvia Pane-

que Sureda, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a instal·lar una 
planta d’energies renovables al reg de la Zona Oriental de la Terra Alta, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Terra Alta és una comarca d’interior, rural i amb una alta dependència del 

sector primari: el conreu de la vinya és la seva principal activitat, seguides de prop 
per les oliveres i els ametllers. La seva situació geogràfica al sud de Catalunya, així 
com el seu clima, entre mediterrani i continental, fan que el seu règim de pluviome-
tria sigui baix, condicionant la forma de conrear la terra i produint una gran varia-
bilitat de les collites.

Per la Terra Alta la implantació del reg de la Zona Oriental a la Terra Alta 
(ZOTA) ha estat decisiu, aportant regularitat a les collites i donant un impuls a la 
diversificació dels conreus. A més, ha millorat la inversió i dedicació a les explota-
cions agràries, també en referència a la incorporació de joves.

Aquest reg és de suport, i una de les seves particularitats és que és un consumi-
dor molt important d’energia, ja que l’aigua s’eleva a diferents alçades, acumulant 
aigua en diferents basses per poder regar per degoteig.

Actualment, degut a la pujada de preu de l’energia i en conseqüència l’encari-
ment de l’aigua de reg, fica en perill la viabilitat de tot el sistema de reg i en conse-
qüència totes les explotacions agràries que depenen d’aquesta infraestructura.

És per aquest motiu que la Col·lectivitat General de Regants a plantejat la neces-
sitat de construir una planta d’energia renovable d’autoconsum per la infraestructura 
de bombament del reg, amb l’objectiu d’abaratir aquesta despesa i fer viable el cost 
que hauran de suportar els regants.

Aquest planta solar fotovoltaica de 5 MW de potencia estaria situada al T.M de la 
Pobla de Massaluca, al costat de l’estació de bombament que té la Col·lectivitat de Re-
gants. Una zona que no es zona ZEPA i tampoc estaria situada en terreny inundable.

En aquest cas, segons indica la Col·lectivitat General de Regants, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural els ha fet saber que es troba situat 
en una zona de caça d’àliga cuabarrada, dificultant la tramitació de l’autorització 
necessària, i alentint la redacció del projecte i estudis necessaris.

Cal dir que aquest projecte és necessari i vital per al reg i per a les famílies que 
hi depenen, així com pel global de l’economia de la Terra Alta i que representa una 
solució de futur per al conjunt de l’agricultura de la comarca. Per això el considerem 
singular i vital per la comarca i per la seva agricultura, i també entenem que la Di-
rectiva 92/43/CEE d’hàbitats naturals, en el seu art. 6 punt 3 i 4, permetria aquesta 
infraestructura d’energia renovable fotovoltaica fins i tot en zona ZEPA i ZEC, i que 
per tant no hauria cap raó legal que impedeixi o retardi un projecte d’autoconsum 
solar fotovoltaic com el que s’ha descrit.

En aquest mateix sentit hem d’interpretar la nova proposta d’energies renovables 
de la Comissió Europea (RePowerEU), que s’està negociant en el Parlament euro-
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peu, i que donaria prioritat a la construcció d’instal·lacions de renovables en zones 
protegides.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Manifestar que el Reg de la Zona Oriental de la Terra Alta és una infraestruc-

tura vital i essencial per la comarca de la Terra Alta.
2. Donar suport a la Col·lectivitat General de Regants de la Terra Alta amb el 

projecte de la construcció d’una planta d’energia renovable solar fotovoltaica al mu-
nicipi de la Pobla de Massaluca.

3. Tramitar amb la major celeritat possible el projecte que presenti la Col·lecti-
vitat de Regants per la construcció d’aquesta infraestructura d’autoconsum, ente-
nent-ne llur interès públic.

4. Subvencionar el cost d’aquesta infraestructura dins els programes de millora i 
modernització de les xarxes de regadius.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Silvia Paneque Sureda, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges de 
Barcelona
250-00705/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la recuperación de las playas 
de Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) alerta de que el mar ya se ha traga-

do un 15% de los márgenes de las playas de la provincia de Barcelona. Los espacios 
más afectados son El Prat, Viladecans, Gavà Mar y Castelldefels Platja, Badalona, 
Sitges y Montgat, que sólo conserva una de sus siete zonas de baño.

La falta de soluciones estructurales, el escaso compromiso del Gobierno de Es-
paña y la Generalitat de Cataluña para asegurar el correcto mantenimiento de estos 
espacios y los graves temporales sufridos recientemente han deteriorado notable-
mente el litoral barcelonés.

Esta realidad, además de los evidentes efectos sobre la naturaleza, también im-
plica un importante impacto económico para la zona, en la que las actividades eco-
nómicas relacionadas con el turismo tienen un alto peso relativo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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Impulsar, conjuntamente con el Gobierno de España, medidas de carácter urgen-
te y estructural para frenar la erosión de la costa y recuperar la arena de las playas 
de El Prat, Viladecans, Gavà y Castelldefels, Badalona, Sitges y Montgat.

Instar al Puerto de Barcelona a que lleve a cabo de manera urgente, planificada 
y con regularidad las aportaciones de arena pactadas y necesarias para asegurar el 
correcto mantenimiento de las playas del área del Delta del Llobregat.

Reclamar a la empresa pública de la Generalitat Aigües Ter-Llobregat (ATL) que 
haga la aportación de arena que le corresponde a las playas protegidas de La Ri-
carda y las situadas delante del Mirador del Semáforo y del Cuartel de Carabineros 
de El Prat, tal y como estaba acordado en la Declaración de Impacto Ambiental de 
2018 y cifrada en 240.000 m3 de arena.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel 
tancament de l’Escola Mary Ward, de Barcelona
250-00706/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel tancament del centre 
educatiu Mary Ward, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Recentment hem conegut per la premsa que el centre educatiu Mary Ward, situat 

a la ciutat de Barcelona, ha anunciat a les famílies el tancament definitiu de la seva 
activitat docent. Aquest fet obligarà a les famílies a buscar precipitadament un nou 
centre per al curs 2022-2023.

Per a les famílies, l’anunci ha arribat en el mes de juny, la qual cosa equival a 
dir que ha estat massa tard. Cal tenir en compte que, a aquestes alçades de l’any, el 
procés de preinscripció per al proper curs ja està tancat, raó per la qual la cerca d’un 
nou centre s’haurà de fer per procediments extraordinaris i comptant només amb les 
poques places disponibles que han quedat. El perjudici per a les famílies és, doncs, 
majúscul.

Ara correspon al Departament d’Educació comprometre’s a donar una resposta 
a les necessitats d’aquestes famílies que garanteixi que tots els nens i nenes afectats 
tindran una plaça escolar al seu districte per al curs vinent.

Alhora, s’ha constatat que existeix un buit normatiu que ha propiciat una situació 
perjudicial i abusiva per a les famílies afectades. En conseqüència, és imprescindi-
ble que el Departament d’Educació dicti una norma que reguli quin ha de ser el pro-
cediment per dur a terme el tancament d’un centre amb ple respecte al dret de les 
famílies de buscar una alternativa amb l’antelació suficient com per poder escollir 
entre totes les alternatives possibles.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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a) Donar ple suport a les famílies afectades pel tancament inesperat del centre 
educatiu Mary Ward i garantir-los l’escolarització dels seus nens i nenes en un altre 
centre del mateix districte de la ciutat de Barcelona.

b) Dictar una norma que reguli el procediment que ha de seguir un centre do-
cent per tancar les seves activitats, garantint que, en tot cas, la comunicació del tan-
cament es farà a les famílies abans que comenci el període ordinari de preinscrip-
ció de cara al curs següent, com a manera de permetre’ls buscar una alternativa en 
igualtat de condicions amb la resta de famílies.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en 
les infraestructures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
250-00707/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució per garantir més recursos, serveis i millora de les infras-
tructures sanitàries públiques del Baix Llobregat Nord, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació de l’Atenció Primària al Baix Llobregat Nord és alarmant. Les pro-

fessionals de la salut, el món local i les usuàries i usuaris estan patint les conseqüèn-
cies de les retallades en el sistema sanitari, que s’han agreujat de manera important 
per l’impacte de la pandèmia. Aquest fet ha provocat que la ciutadania hagi incre-
mentat la contractació d’assegurances sanitàries privades, passant aquestes del 28 al 
32% sobre la població catalana en els darrers quatre anys.

A dia d’avui, al Baix Llobregat Nord (Sant Andreu de la Barca, Martorell, St. 
Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat 
i Collbató) hi viuen més de 100.000 persones i aquestes persones s’han de despla-
çar a l’únic CUAP de referència obert en aquest territori, el qual està ubicat a Sant 
Andreu de la Barca o a l’Hospital de Martorell. Un fet que acaba saturant els ser-
veis d’urgències a aquests dos centres sanitaris. Alhora, la comunicació mitjançant 
el transport públic entre aquests municipis és deficient, fet que complica la mobilitat 
de les persones que no tenen vehicle privat.

En les trobades amb professionals de salut de diferents municipis del Baix Llo-
bregat Nord s’ha comprovat que existeix una important manca de professionals tant 
a la medicina familiar com en les especialitats de pediatria, ginecologia i psicolo-
gia. Les retallades i alhora les massives jubilacions actuals i en un futur immediat 
comprometen les cobertures i generen un increment de la pressió als professionals 
que treballen en els centres. Aquesta manca de professionals provocada per unes 
males condicions laborals, no només econòmiques, ocasiona que molts dels nostres 
professionals de la salut prefereixin marxar a l’estranger o a altres comunitats autò-
nomes i al sector privat.

A aquest fet cal sumar l’estat de les infraestructures sanitàries, les quals s’estan 
deteriorant progressivament per la manca d’inversions i d’altres han quedat obsole-
tes, com és el cas del municipi d’Abrera, el qual té un CAP que ja en el moment de la 
seva inauguració era petit per cobrir les necessitats de la ciutadania del municipi. En 
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aquest cas, això ha obligat a descentralitzar determinats serveis per tot el municipi 
per la dimensió del mateix i la impossibilitat de garantir dobles circuits assistencials 
en els moments més crus de la pandèmia del COVID-19. Per tant, és necessari que 
tant l’administració local, com principalment la Generalitat de Catalunya, donin 
passos de manera urgent per iniciar la construcció d’un nou equipament sanitari a 
Abrera que garanteixi una correcta atenció a la ciutadania i que asseguri espais con-
fortables i funcionals pels professionals.

La recuperació de la presencialitat i dels horaris d’obertura prepandèmics i dels 
serveis als CAPs del Baix Llobregat Nord també és un element imprescindible per 
garantir la qualitat del servei d’atenció primària i de proximitat. És imprescindible 
recuperar els serveis d’especialistes, recuperar l’horari d’obertura dels CAPs de 24 
hores i no obligar a les veïnes i veïns del Baix Llobregat Nord a desplaçar-se fora del 
municipi, amb la poca oferta de transport públic existent, o com alternativa, s’esta-
bleixi un nou CUAP a Olesa de Montserrat, Abrera o a Esparreguera. Tot i que la 
incidència de la covid-19 va minvant, els serveis que es van retallar amb motiu de 
la pandèmia no s’han recuperat encara, com ara l’horari d’obertura, que es va reduir 
fins a les 20 h, quan abans de l’esclat de la crisi sanitària era, en molts municipis, 
fins a la mitjanit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la cobertura del total de les plantilles establertes als Centre d’Atenció 

Primària i als consultoris del Baix Llobregat Nord així, com la contractació de nous 
professionals a l’atenció primària.

2. Recuperar els horaris d’obertura i els serveis d’especialistes dels Centres 
d’Atenció Primària dels municipis del Baix Llobregat Nord als horaris i ràtios pre-
pandèmia.

3. Iniciar els tràmits per a la construcció d’un nou CAP a Abrera d’assistència 24 
hores que garanteixi una correcta atenció a la ciutadania i uns espais confortables i 
funcionals pels professionals.

4. Incrementar la despesa en atenció primària com a mínim al 25% dels Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal de la 
urbanització Mas Borràs, al Vendrell
250-00708/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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 estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per acabar amb el 
abocador il·legal de Mas Borràs, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els veïns de Mas Borràs, al municipi del Vendrell, alerten del risc del gran ma-

cro abocador il·legal situat a l’antiga planta de residus COSBAPSA.
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El terreny, on es troba aquest abocador, va ser de l’empresa de gestió de resi-dus 
Cosbapsa, que tenia la responsabilitat de la recollida de deixalles de dife-rents mu-
nicipis de la comarca. Ecologistes i treballadors de l’empresa Cosbap-sa ja van aler-
tar al seu moment que la gestió de residus no era la correcta i la zona es va convertir 
en un gran abocador il·legal. La quantitat d’escombraries acumulades excedia el que 
marcava la llicència municipal. Es calcula que hi havia 5.000 tones que no van ser 
portades a l’abocador.

Al 2011 hi va haver un incendi i les escombraries van estar cremant tres set-ma-
nes. El març del 2014 es va tornar a requerir el gestor de la propietat per-què vallés 
la zona i evitar la situació. El requeriment es va posar en coneixe-ment de medi am-
bient de la Generalitat.

Les anàlisis que es van fer dels líquids que generaven les escombraries van revelar 
que els nivells es cianur es van superar en 3,5 vegades, el coure el 160, crom (10,4), 
níquel (6,42), plom (9,8), amoni (348), ferro (15,75), magnesi (307) i sulfats (5,8).

Actualment l’antiga planta registra una entrada i sortida constant de vehicles 
d’empreses que hi aboquen runes i deixalles i hi ha un alt risc que s’hi torni a pro-
duir un incendi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciï una inspecció de l’abocador il·legal.
2. Iniciï les actuacions necessàries per localitzar al propietari de l’abocador i ini-

ciar un procediment sancionador contra el mateix.
3. Iniciar, juntament amb l’ajuntament del Vendrell, la neteja de les anti-gues ins-

tal·lacions de COSBAPSA a la urbanització Mas Borras del Vendrell.
4. Crear una comissió de seguiment de l’abocador il·legal de Mas Borras amb 

l’Agència Catalana de Residus, l’Ajuntament del Vendrell i l’Associació de veïns de 
la urbanització Mas Borras.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP ECP

Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat 
públic de la urbanització Mas Borràs, del Vendrell
250-00709/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per facilitar el canvi 
del enllumenat públic per municipis amb menys de 5000 habitants, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La emergència climàtica es una realitat innegable que hem d’afrontar amb una 

visió estratègica compartida per poder aconseguir la neutralitat climàtica i un siste-
ma elèctric basat en fonts de generació d’origen renovable.

Per aconseguir-ho es imprescindible promoure i garantir la coordinació de totes 
les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania.
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Un dels primers reptes transversals, i al que s’ha de donar un fort impuls amb 
els fons europeus, es transformar el model de generació i consum d’energia, deixant 
enrere els combustibles fòssils, reduint el consum energètic i impulsant l’ús de les 
energies renovables.

Dintre de les diferents accions es important aconseguir que la totalitat dels con-
sums energètics dels edificis municipals i del enllumenat públic sigui 100% renova-
ble per poder avançar en eficiència energètica, aquest fanals tenen consum energètic 
nul i zero emissions de CO2. Aquest fanals utilitzen l’energia solar per carregar les 
seves bateries que utilitzen per alimentar les lluminàries LED i ajuden a estalviar 
cost de la càrrega i el cos de l’emmagatzematge. A més ajuden a reduir costos labo-
rals i el cost de materials. L’energia és renovable, sense cost, i suposa la reducció de 
consum de combustibles fòssils.

De fet molts municipis de Catalunya estan portant a terme projectes pel canvi del 
enllumenat públic amb la implantació d’aquests fanals solars però malauradament 
no son assumible per molts municipis que no tenen la capacitat econòmica necessà-
ria per finançar-los. Aquest per exemple es la situació en la que es troben els veïns 
i veïnes de la urbanització del Mas Borràs del Vendrell, que porten molt de temps 
demanant ajuda per poder assumir el canvi de fanals i que no han trobat resposta 
per part del municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir mecanismes de financiació amb els Fons Europeus Next Generation i 

que l’ajuntament del Vendrell té previst demanar a la propera convocatòria del 2023, 
i amb fons propis de la Generalitat i destinar-los a canviar el enllumenat públic de la 
urbanització Mas Borràs del Vendrell per enllumenament solar i puguin així poder 
portar a terme els projectes necessaris per avançar cap a una transició energètica.

2. Obrir vies de diàleg entre els municipis, les associacions de veïns i veïnes i la 
generalitat per promoure i garantir la coordinació de totes les administracions pu-
bliques de Catalunya i fomentar la participació ciutadana, dels agents socials i dels 
agents econòmics tal com estableix la llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP ECP

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix 
Penedès
250-00710/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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 estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la MAT Baix 
Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La nova línia d’alta tensió que connecta l’Aragó amb Beguis fins a una estació a 

Vilanova i la Geltrú afectarà a bona part del sud de Catalunya. A nivell territorial i 
ambiental, els dos trames de MAT que travessen el Baix Penedès afecten en el seu 
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88% del seu recorregut a sòls protegits de protecció especial i territorial d’interès 
agrari i paisatgístic i afectarien també l’àrea vital de tres parelles d’àliga cuabarra-
da, espècie en perill d’extinció. Aquesta línia es també contraria al model basat en 
la producció d’energia renovable d’autoconsum i proximitat i que o afecti als valors 
ecològics, paisatgístics i agraris.

A més, entre d’altres efectes contaminants i de danys a la biodiversitat, el pa-
trimoni i el paisatge, riscos d’incendis, també perjudiquen la salut ionitzant l’aire, 
generant ozó troposfèric, atraient els aerosols contaminants i produint gas radó i ge-
nerant potents camps electromagnètics molt agressius per la salut humana i animal.

Per tot plegat, desenes d’entitats veïnals, ecologistes i socials s’hi ha manifestat 
en contra i molts dels municipis afectats, s’hi oposen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Un posicionament clar respecte aquests projectes
2. Estudiar els riscos sobre l’economia, els fluxes de població, el medi ambient 

i la salut.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
250-00711/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 65354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per un transport ferroviari 
digne i assequible al Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Baix Penedès fa més de 14 anys que és la comarca de Catalunya amb més atur 

i més precarietat; una situació que podria agreujar-se si no es corregeix el dèficit en 
serveis ferroviaris que pateixen algunes de les seves poblacions, com Cunit, Calafell 
i Segur de Calafell.

L’augment del preu dels carburants i el fet que el peatge dels túnels del Garraf 
sigui dels pocs que no s’han alliberat a Catalunya fan del tren una alternativa total-
ment indispensable per a una comarca que corre el risc de quedar cada cop més aï-
llada de les activitats econòmiques, productives i culturals.

Entre Calafell, Segur de Calafell i Cunit hi ha més de 8.500 usuaris diaris de 
Rodalies, als quals cal sumar-hi les persones usuàries dels trens Regionals. Un dels 
efectes de la pandèmia de la COVID-19 ha estat l’èxode demogràfic des dels nuclis 
urbans més densament poblats cap a altres municipis, com els del Baix Penedès. 
Com a conseqüència d’aquest fenomen –i en un context on, paradoxalment, la ma-
teixa pandèmia ha provocat una reducció generalitzada dels nombre de persones 
usuàries del transport públic– s’ha produït un increment dels usuaris tant a Rodalies 
com a Regional en aquests municipis del Baix Penedès (en el cas de Segur de Cala-
fell hi ha hagut un augment d’un 19,21% a Rodalies i d’un 14,29% a Regionals, i en 
el cas de Calafell d’un 9,08% a Rodalies i un 23,40% a Regionals).
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Tanmateix, les freqüències i els horaris actuals no s’ajusten a la demanda crei-
xent i no son funcionals ni des del punt de vista laboral i estudiantil ni des del punt 
de vista de les activitats culturals i d’oci, perjudicant especialment a la població més 
jove.

Per altra banda, els nuclis de població de Calafell, Segur de Calafell i Cunit es 
troben a cavall entre dues àrees metropolitanes (la de Barcelona i la de Tarragona), 
però son discriminats pels sistemes tarifaris de totes dues àrees. El fet que aquests 
nuclis de població formin part de la zona 5 del sistema tarifari metropolità de Bar-
celona i que no estiguin integrats al sistema tarifari de Tarragona, genera un greuge 
important respecte d’altres poblacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Revisar, en el termini de 6 mesos, l’oferta de serveis ferroviaris de la línia 

R2-Sud de Rodalies entre Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders 
en el tram que comunica aquestes estacions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de 
Calafell i Calafell per tal d’adequar-la a l’actual demanda; tot aplicant una augment 
de serveis ferroviaris especialment a primera hora del matí i última hora del vespre

2) Mentre no finalitzi el desplegament de la T-Mobilitat, crear un nou mapa tari-
fari metropolità que atribueixi la quarta zona per a Calafell, Segur de Calafell i Cu-
nit (i altres municipis propers), així com un bitllet integrat amb Tarragona.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Proposta de resolució sobre la ratificació de l’adhesió de Catalunya a 
l’espai europeu de la patent unitària
250-00712/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT

Reg. 65380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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, 
Pau Morales i Romero, portaveu a la Comissió de Recerca i Universitats del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, Judith Toronjo Nofuentes, portaveu a la Co-
missió de Recerca i Universitats del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució a favor de la ratificació de l’adhesió de Catalunya 
a l’espai europeu de patent unitària, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Recerca i Universitats, amb el text següent: 

Exposició de motius
El debat sobre la creació de la patent unitària europea i la definició d’un espai 

europeu de patent unitària fa anys que està en marxa, i és aconsellable que el Parla-
ment de Catalunya expressi, en aquest sentit, el seu posicionament.

Aquesta XIV Legislatura, amb la creació d’una nova conselleria de Recerca i 
Universitats s’ha creat també una Comissió Legislativa al Parlament de Catalunya 
pròpiament sobre Recerca i Universitats, la qual cosa dota el Parlament d’una eina 
per fer debat i posicionament sobre tots aquells elements que afectin i incideixin al 
món universitari, de la recerca i del coneixement.
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Catalunya es una primera potencia Europea en matèria de recerca i innovació 
que, amb un 1,7% de la població Europea, aconsegueix el 2,5% dels fons de recerca 
Horitzó 2020 i, amb un 3,1% dels Fons de l’Espai Europeu de Recerca, es el 3r re-
ceptor en nombre de projectes.

Un dinamisme en l’àmbit del coneixement i la innovació que es trasllada a el 
teixit econòmic: amb un 22,2% del total a l’estat, Catalunya lidera en nombre d’em-
preses innovadores, mentre que a l’Estat Espanyol la despesa en R+D sobre el PIB 
es d’un 1,25%, a Catalunya representa un 1,52% sobre el PIB.

En concret, Barcelona es una ciutat lidera en l’àmbit de la innovació tecnològica 
i digital, enormement atractiva per aquells emprenedors que volen liderar projectes 
competitius, dinàmics, que competeixen en coneixement i no depenen de la econo-
mia regulada del BOE. Es la 9a ciutat europea per emprenedors digitals segons el 
Europea Digital City Índex i la 13a Ciutat Europea en Innovació, segons l’Innova-
tion Cities Índex.

Com a conseqüència Catalunya es líder en patents a l’Estat Espanyol, només el 
2019 Catalunya va tramitar 645 de patents EPO que representen un 34,2% del total 
estatal.

Les empreses, universitats, centres de recerca, i els diferents agents del sector del 
coneixement de Catalunya es veurien enormement beneficiades amb la inclusió del 
territori català en el marc de l’acord de la patent unitària europea i per tant en l’ad-
hesió a l’espai europeu de la patent unitària.

No obstant, això no exclou que caldria reforçar l’acord vetllant per reduir els seus 
desavantatges. Aquest acord no hauria de suposar en cap cas un pas enrere pel que 
fa a la qualitat de la llei de patents i la viabilitat legal.

Alhora, el Parlament de Catalunya veu amb preocupació com el paquet augmen-
ta la fragmentació territorial i substancial d’Europa, ja que no cobreix tot el territo-
ri del Mercat Interior i crea quatre nivells de protecció de patents. El paquet també 
afegeix a la fragmentació de la jurisprudència, ja que hi hauria una proliferació de 
tribunals que interpretin la llei de patents a Europa.

A més, caldria actualitzar la proposta d’acord, ja que la UP no respon als reptes 
moderns de la llei de patents com les llicències obligatòries per a la recerca bio-
tecnològica. Hi ha una absència de drets compensatoris, un risc de pràctiques de 
patents disfuncionals i un efecte discriminatori, ja que les patents que hagin estat 
sol·licitades per empreses sense residència o establiment comercial en un dels Estats 
membres que participen en la cooperació, estaran subjectes a una dret estranger, 
concretament al dret alemany. Però els establerts en un dels estats participants es 
beneficiaran de l’aplicació del seu dret intern.

És important que la UP asseguri una garantia de seguretat jurídica, ja que el pas 
d’un dret de patent unitari i autònom de la UE a la desconeguda «patent europea 
d’efecte unitari» no ha de posar en cap cas en dubte la qualitat jurídica de la protec-
ció de la patent que s’ofereix.

No obstant, el Parlament de Catalunya veu desfavorablement i amb preocupació 
la renúncia de l’Estat espanyol a la Patent Única Europea, amb arguments ideològics 
i nacionalistes caducs. Al no entrar en el sistema, Espanya no podrà optar a la seu 
del Tribunal que havia d’anar a Londres i que no ho farà pel Brexit. D’altra banda, 
quedar fora de la patent unitària impedeix als jutges espanyols especialitzats en pro-
pietat intel·lectual la possibilitat d’accedir als tribunals que decidiran en els litigis 
que puguin plantejar-se.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Considera necessari que l’Estat espanyol ratifiqui l’acord de la patent unitària 

i d’adhesió a l’espai europeu de patent unitària.
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2. Fa una crida a el Parlament Europeu i la Comissió europea a redefinir els ter-
mes d’aquesta patent unitària per tal de: 

a. Permetre la incorporació i adhesió d’administracions no estatals a l’espai eu-
ropeu de patent unitària.

b. Regular els drets compensatoris i prevenir el risc de pràctiques de patents dis-
funcionals que serveixen per a protegir monopolis en comptes d’incentivar la crea-
ció de coneixement.

c. Cobrir la totalitat del territori del mercat interior Europeu i assegurar la segu-
retat jurídica de la protecció de patent que s’ofereix.

3. Instar la Generalitat de Catalunya a: 
a. Manifestar el seu interès davant les institucions Europees per a participar en 

l’espai de patent unitària Europeu.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2022

Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Pau Mo-
rales i Romero, CRU del GP ERC; Judith Toronjo Nofuentes, CRU del GP Jx-
Cat, portaveus

Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu de 
l’Escola Mary Ward de Barcelona i de defensa de les seves famílies
250-00713/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la defensa de las familias de la 
escuela Mary Ward, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado miércoles 15 de junio, la dirección del Colegio Mary Ward de Barce-

lona comunicó, de forma inesperada, a las familias de los alumnos el cierre de toda 
actividad escolar a partir del curso 2022-2023. El motivo aludido es la no concerta-
ción por parte del Departament d’Educació de la etapa de P3, motivada por la caí-
da de la natalidad en los últimos años. La pérdida del concierto genera al Colegio 
Mary Ward un grave problema de financiación, viéndose abocado al cierre, según 
la titularidad del centro.

A poco más de dos meses del inicio del nuevo curso la noticia ha provocado un 
gran desasosiego entre las familias, los alumnos, el personal docente y el de admi-
nistración y servicios. Casi 300 niños ven truncada, de forma imprevista, la ilusión 
de compartir con sus compañeros de clase un nuevo curso escolar en el Colegio 
Mary Ward, una entidad que durante casi 100 años ha sido pieza clave en la cohe-
sión y devenir del vecindario de Sant Gervasi en Barcelona.

Especialmente es doloroso que, al optar por el cierre del Colegio Mary Ward, no 
se haya tenido en cuenta la delicada salud emocional de los alumnos tras dos años 
tan difíciles y precarios marcados por el confinamiento y las medidas excepciona-
les como mascarillas, ventanas abiertas en invierno, grupos burbuja. Como sucede 
a menudo, los niños son los grandes olvidados en todo este proceso: sus compañeros 
de clase dejarán de serlo de un día para otro, no podrán volver al centro escolar que 
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los ha visto crecer durante la etapa de la infancia, y dejarán de recibir la educación 
y el cuidado de maestros y el personal de administración y servicios del centro es-
colar. Además, para las familias supone también un perjuicio económico, logístico 
que se ven obligados a resolver en tiempo récord y a contrarreloj.

En un contexto en el que el Departament d’Educació y el Consorci d’Educació 
de Barcelona han sido incapaces de ofrecer soluciones adecuadas para todas estas 
familias, conviene recordar el contenido del art. 27.2 de la Constitución Española, el 
cual establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. En el mismo sentido, la Ley 12/2009, de 10 de julio, 
de Educación determina en su artículo 4 la obligación del Govern de garantizar el 
derecho de todas las personas a acceder a la educación en condiciones de igualdad 
y el derecho a la elección de centro.

Tras el súbito cierre de la escuela, las familias de la escuela Mary Ward se han 
encontrado en una situación de desigualdad respecto al resto de familias que sí pu-
dieron hacer la preinscripción dentro del proceso ordinario. Han tenido menos tiem-
po para examinar los proyectos educativos de otros centros y menor oferta en la me-
dida en que los niños sólo tendrán acceso a aquellas plazas que no han sido cubiertas 
en el proceso ordinario, cuyo número es mucho más reducido.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Mantener el concierto de todos los cursos escolares del colegio Mary 

Ward de Barcelona.
Segundo: En caso de que, por el Departament d’Educació y el Consorcio de Edu-

cación de Barcelona, se decida definitivamente no mantener el concierto del colegio 
Mary Ward de Barcelona, se adopten medidas extraordinarias y urgentes para ga-
rantizar la libre elección de Centro Escolar para todas las familias afectadas por el 
cierre, ampliando las líneas y plazas concertadas en los centros escolares que sean 
designados por las familias como primera opción.

Palacio del Parlamento, 23 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei comú de 
videoconferències gestionat des del deganat de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00714/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 65417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2022

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución de creación de servicio común de video-
conferencias gestionado desde el Decanato en la ciudad de la justicia de Barcelona 
y Hospitalet, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente 
texto: 
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Exposición de motivos
La Ciudad de la Justicia de Barcelona y de Hospitalet, la mayor obra civil del 

Plan de infraestructuras judiciales del Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña, alberga los juzgados del partido judicial de Hospitalet de Llobregat y los 
juzgados de primera instancia, mercantiles, de instrucción, de lo penal, de lo social, 
de vigilancia penitenciaria, de violencia sobre la mujer y de menores de Barcelona, 
además de otros servicios judiciales tales como el Decanato, la Fiscalía provincial 
de Barcelona o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña. En 
total, pues, más de 216 órganos judiciales y otros servicios judiciales.

No obstante lo anterior y a pesar del elevado número de juzgados que compar-
ten sede judicial en la Ciudad de la Justicia, no existe en ésta un sistema o servicio 
común de videoconferencias, que libere a los distintos Juzgados de atender los ex-
hortos procedentes de otros partidos judiciales que tienen por objeto llevar a cabo 
declaraciones de partes procesales, testigos o peritos u otras actuaciones de carácter 
personal y agilice su trámite, a diferencia de otras grandes capitales como Madrid 
o Valencia.

En la actualidad, los Juzgados de los diferentes órdenes jurisdiccionales en la 
Ciudad de la Justicia o bien han de procurarse por su cuenta una sala de vistas que 
no esté ocupada por la celebración de juicios u otros actos procesales, aprovechando 
los «huecos» que puedan existir en las agendas de señalamientos de juicios de los 
distintos Juzgados (por ejemplo, los Juzgados de Instrucción), o bien han de utilizar 
como pueden una sala multiusos con aparato de videoconferencias (como es el caso, 
por ejemplo, de los Juzgados de lo Penal). Pero en ambos casos, son los propios Juz-
gados los que han de tramitar el exhorto para videoconferencia una vez que les ha 
sido repartido, librar la oportuna citación al interesado y encontrar una sala libre o 
gestionar una sala multiusos según los casos.

Estas funciones las podría llevar a cabo un servicio común de videoconferencias 
atendido desde el Decanato y que contara con personal asignado del cuerpo de au-
xilio judicial; personal que provisionalmente y en tanto no se redefina y aumente la 
plantilla de Decanato, podría incorporarse vía «refuerzo de plantilla», a fin de no 
sobrecargar de trabajo a los actuales funcionarios del cuerpo de auxilio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Crear en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet un servicio común 

de videoconferencias gestionado desde el Decanato en la Ciudad de la Justicia de 
Barcelona y Hospitalet que facilite y agilice la tramitación de las solicitudes de coo-
peración judicial (exhortos) que se reciben de otros partidos judiciales para realizar 
videoconferencias.

Palacio del Parlamento, 23 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX
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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 8/2022, sobre les 
despeses de personal del Departament de Cultura, corresponent 
a l’exercici del 2020
256-00025/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 65197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.06.2022

L’Informe de fiscalització 8/2022, sobre les despeses de personal del Departa-
ment de Cultura, corresponent a l’exercici del 2020 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 05.07.2022 al 18.07.2022).
Finiment del termini: 19.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el 
Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis 
del 2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del 
Parlament
256-00026/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 65203 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.06.2022

L’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, cor-
responent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del 
Parlament pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’a-
quest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 05.07.2022 al 18.07.2022).
Finiment del termini: 19.07.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/279862077.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/279862077.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/279862078.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/279862078.pdf
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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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 66113, 66114 i 66145 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM 

(REG. 66113)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades 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 transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De supressió i addició al punt 6 amb l’esmena 3 de GP d’Esquerra Republicana, 
GP de Junts per Catalunya

6. Presentar al sector turístic i als diferents grups parlamentaris, abans que aca-
bi aquest any, el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Aquest compro-
mís haurà de derivar en l’impuls, per part del Govern, per tal de presentar la nova 
llei de turisme l’any 2023.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7 amb l’esmena 4 de GP d’Esquerra Republicana, GP de 
Junts per Catalunya

7. Redactar i aprovar durant aquesta legislatura, l’Estratègia Catalana d’Adap-
tació 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’economia 
local i les ciutats.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP; portaveus

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

PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 66114 I 66145) 

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
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).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
D’addició al punt 2 a) amb l’esmena 1 de GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar

2. a) Les inversions en infraestructures i polítiques de foment del transport pú-
blic, que funcionin amb energies renovables, davant el transport privat

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 4 amb l’esmena 2 de GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

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 límit d’arribada de creuers i cre-
ueristes, especialment els 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 tu-
risme de major durada i respectuós. Dins la planificació de regularització de les ar-
ribades, prioritzar els vaixells que es puguin connectar a la xarxa elèctrica, tan els 
creuers com els vaixells de mercaderies.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

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 TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 66112 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66112)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la 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 
(tram. 302-00161/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació dels punts 2 i 3 que es fusionen en un únic punt

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.
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Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, 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 mo-
dificació del Codi civil català, per determinar la figura Jurídica què vetlli, protegeixi 
i, si s’escau, gestioni el patrimoni de les persones desaparegudes.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 5

5. Dotar de més recursos personals i materials a la Unitat central de persones 
desaparegudes del cos de Mossos d’Esquadra, per tal que es facin càrrec d’aquelles 
desaparicions que, pel temps transcorregut o per les circumstàncies del cas, facin 
aconsellable una investigació més enllà de la comissaria de referència de l’àrea bà-
sica policial del lloc de la desaparició.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 7

7. Aprovar, en el termini màxim d’un any, un pla estratègic en matèria de perso-
nes desaparegudes 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 espe-
cialment, l’atenció a les famílies de les persones desaparegudes.

Esmena transaccional 5
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació dels punts 8 i 9 que es fusionen en un únic punt 

8. Elaborar i publicar anualment un informe comprensiu de les desaparicions 
de persones sense causa aparent amb el nombre màxim d’indicadors respecte les 
denúncies i expedientes en la matèria, del que se n’haurà de retre comptes en la Co-
missió d’Interior del Parlament de Catalunya.

Esmena transaccional 6
GP Socialistes i Units per Avançar, 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, 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 Familiars de Persones Desapare-
gudes i de menors desapareguts i un representant de cadascun dels grups parlamen-
taris del Parlament de Catalunya.

Esmena transaccional 7
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació dels punts 13 i 14 que es fusionen en un únic punt

13. Definir els acords que, en consonància amb la planificació estratègica que 
s’elabori, siguin necessaris per a obtenir informació rellevant de les bases de dades 
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de Salut, incloent-hi les dades farmacològiques, per poder tenir accés a informació 
que faciliti la localització d’una persona desapareguda.

Esmena transaccional 8
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 22

22. En el marc de la planificació estratègica, que es valori la viabilitat d’establir 
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, 29 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units;  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 TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 65897 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 65897)

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la contractació pública (tram. 302-00162/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De addició d’una nova 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 i, en el seu cas, pe-
nalitzant aquelles empreses adjudicatàries que incompleixin aquesta obligatorietat.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les balances 
fiscals i el dèficit d’inversions
302-00166/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 66105 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 66105)

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 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions (tram. 
302-00166/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
Esmena 2 del GP d’Esquerra Republicana del punt 8 

8. Impulsar, en el sí de la Generalitat, una comissió de seguiment periòdic de 
l’execució d’infraestructures pressupostades per l’Estat a Catalunya, comptant amb 
la participació d’actors econòmics i socials rellevants, i amb el compromís d’infor-
mar, al menys semestralment, al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 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 l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
302-00167/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 66118 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.06.2022

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66118)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, porta-
veu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esme-
nes presentades 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 transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 1

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 

Fascicle segon
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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.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 5.1

5.1. S’introdueixi el concepte de sobirania alimentària dins els principis generals 
que han de guiar l’actuació urbanística, que són el d’utilització sostenible del terri-
tori i medi ambienti s’hi faci referència alhora de definir el «concepte de desenvolu-
pament urbanístic sostenible».

Esmena transaccional 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.3

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. vetllin perquè 
es reservin suficients terrenys agrícoles.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
garantir la seguretat ciutadana
302-00168/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana (tram. 300-00181/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja tota mena d’acció violenta que 

s’hagi produït o pugui produir-se en qualsevol de les concentracions i manifesta-
cions que, de conformitat amb l’ordenament democràtic vigent, s’hagin celebrat o 
puguin celebrar-se en qualsevol indret de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís democràtic amb el dret 
de concentració i manifestació, que s’ha d’exercir sempre amb respecte escrupolós a 
l’ordenament democràtic i als drets i llibertats del conjunt de la ciutadania.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar perquè qualsevol concentració o manifestació que es desenvolupi en 

l’espai públic sigui de conformitat amb l’ordenament democràtic i de forma pacífica, 
i respecti els drets i les llibertats de totes les persones que puguin veure’s afectades 
per aquest tipus d’esdeveniments, també per a les que no hi participin.
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b) Vetllar perquè l’actuació policial segueixi sempre els principis d’actuació pre-
vistos en la legislació vigent, mantenint en tot moment un tracte correcte i acurat en 
les relacions amb els ciutadans, i es desenvolupi d’acord amb els principis de con-
gruència, d’oportunitat i de proporcionalitat, mantenint una actitud proactiva a l’ho-
ra de garantir el respecte escrupolós als drets del conjunt de la ciutadania.

c) Millorar la seguretat als polígons industrials, per tal d’evitar l’acció de grups 
de delinqüents i col·laborar amb els governs locals per impedir la proliferació de 
concentracions de joves que es produeixen en alguns polígons industrials per tal de 
consumir en grup begudes alcohòliques i que, massa sovint, acaben en actes d’inci-
visme que perjudiquen l’activitat industrial.

d) Elaborar amb caràcter urgent un pla d’actuació contra l’ocupació i la usurpa-
ció d’habitatges que contempli els barris i les urbanitzacions en què hi ha un major 
risc de l’acció de grups delinqüencials que han fet de l’ocupació un negoci, en detri-
ment del dret a la propietat dels propietaris legítims i, en els casos en què l’ocupació 
afecta a habitatges del parc públic amb finalitat social, afecta molt negativament a 
les persones que estan esperant un habitatge social que necessiten per fer front a la 
seva situació de vulnerabilitat.

e) Demanar al Govern d’Espanya que impulsi amb caràcter urgent una reforma 
legislativa que permeti fer front de forma ràpida i eficaç a la creixent onada d’ocupa-
cions, que afecta molt especialment a la comunitat autònoma catalana.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
persones que exerceixen el treball sexual
302-00169/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el 
treball sexual (tram. 300-00196/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Reconeix la realitat del treball lliure i voluntari de les persones que exerceixen 

el treball sexual.
2) Creu que cal assolir un model que atengui i garanteixi els drets laborals 

d’aquests treballadors i treballadores, sense prejudicis.
3) Defensa que, per tal de garantir els drets i llibertats fonamentals de les perso-

nes que exerceixen els treballs sexuals, es requereix d’una regulació que doni empa-
rament a la seva realitat i els protegeixi pel que fa a l’accés a la Seguretat Social i al 
gaudiment dels drets laborals.

4) Rebutja la concepció segons la qual cal penalitzar o castigar jurídicament 
aquelles persones que es dediquin de manera lliure i voluntària al treball sexual, o 
abolir-lo directament.

5) Creu convenient donar veu, en seu parlamentària, a associacions de treba-
lladors i treballadores sexuals que porten temps demanant el seu reconeixement, 
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necessitats i drets, assentant així les bases i criteris perquè el debat sobre la prosti-
tució es produeixi amb la imprescindible participació activa dels i les treballadores 
sexuals, tal i com reivindiquen, entre d’altres, agents socials com el sindicat Otras.

6) Expressa la necessitat d’afrontar amb contundència la problemàtica de l’ex-
plotació i el tràfic de persones per a la seva explotació sexual, i de proporcionar els 
recursos necessaris a les persones vulnerables que es trobin en aquesta situació, 
combatent i perseguint implacablement a les màfies que trafiquen i exploten amb 
finalitats sexuals a les persones, tenint en compte totes les modalitats de tràfic d’és-
sers humans que existeixen.

7) Insta el Govern de la Generalitat a oferir, en coordinació amb altres adminis-
tracions, un programa integral de suport per a les persones que exerceixen el treball 
sexual i que necessitin d’assessorament i recursos per a veure garantits els seus drets 
com a ciutadans.

8) Insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern d’Espanya a agilitzar els 
tràmits d’obtenció dels permisos de residència i treball a les víctimes de tràfic d’és-
sers humans.

9) Creu que calen polítiques modernes i liberals que facin front a la necessitat de 
regulació dels drets de les persones que exerceixen el treball sexual.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per al desenvolupament turístic
302-00170/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 66662 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
al desenvolupament turístic (tram. 300-00190/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña constata que: 
1. El proceso separatista ha causado un daño enorme a la imagen y reputación 

nacional e internacional de Cataluña como destino turístico. De esta manera, la 
inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica derivadas del proceso separatis-
ta, han deteriorado el óptimo desarrollo y las perspectivas laborales y económicas 
del sector turístico de la región.

2. La creciente inseguridad y el aumento del crimen de baja y alta intensidad en 
los barrios y ciudades de Cataluña, implican un serio problema para el adecuado 
progreso socio-económico del sector turístico de nuestra región.

3. La «turismofobia» y política ideológica de índole progresista, suponen un 
desincentivo para la llegada de turistas nacionales e internacionales a Cataluña, mi-
nando así las expectativas de crecimiento y la inversión vinculada al sector.

4. El sector turístico representa una actividad fundamental para el bienestar so-
cio-económico y cultural de Cataluña, totalmente compatible con la diversificación 
económica y el desarrollo de la industria en nuestra región.
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El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
5. Suprimir el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y cesar 

los planes de creación de nuevas figuras fiscales relacionadas con la actividad turís-
tica, incluyendo el denominado impuesto a los cruceros y reducción de emisiones 
portuarias.

6. Reducir drásticamente la regulación y burocracia en trámites administrativos 
que sufre el sector turístico en Cataluña, en coordinación con el nivel municipal.

7. Impulsar, conjuntamente con los operadores turísticos, los cambios legales 
oportunos para frenar el alquiler irregular de pisos turísticos y el subarriendo de 
habitaciones al margen de la ley, las mafias de manteros, los mojiteros, los lateros o 
los bicitaxis ilegales que causan importantes pérdidas al comercio de proximidad y 
merman la calidad de vida de los vecinos.

8. Desarrollar nuevos indicadores de competitividad turística y nuevas medicio-
nes estadísticas que faciliten y estimulen una política pública basada en la evidencia, 
y que ayuden al sector privado a identificar áreas de mejora empresarial y laboral.

9. Promover nuevos programas de formación profesional orientados al sector tu-
rístico y potenciar los existentes, con el objetivo de rectificar el desajuste actual de 
oferta y demanda en el mercado de trabajo en sectores relacionados con la actividad 
turística como la hostelería, restauración y agencias de viajes.

10. Iniciar medidas de promoción para revalorizar el sector turístico en Catalu-
ña, y cesar aquellas iniciativas de ámbito local o regional que promuevan la «turis-
mofobia» y el fomento del desapego ciudadano con el sector.

11. Potenciar las medidas y ayudas a territorios de Cataluña que ostentan una 
menor afluencia relativa de turistas. En este sentido, se incrementarán las medidas 
específicas de política pública turística orientadas a la desconcentración territorial y 
desestacionalización del sector.

12. Promocionar aquellas iniciativas empresariales de turismo local que fomen-
ten y difundan la cultura, tradiciones e idiosincrasia de un territorio turístico en 
particular.

13. Reforzar las ayudas directas e indirectas a los autónomos y PYMES del sec-
tor. Aprobar las medidas propuestas en la Moción subsiguiente a la interpelación al 
Govern sobre su política para ayudar a los trabajadores inscritos en el régimen es-
pecial de trabajadores autónomos referente al trámite administrativo parlamentario 
número 300-00180/13 de la legislatura presente.

14. Intensificar medidas de seguridad ciudadana en los barrios y ciudades de 
Cataluña, con el objetivo de acabar con la creciente ola de delincuencia que sufre 
nuestro territorio.

15. Incluir en el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Cataluña, un apartado es-
pecífico de estrategia de impulso al turismo rural.

16. Impulsar medidas de carácter urgente y estructural, en coordinación con el 
resto de administraciones competentes, para frenar la erosión de la costa y recuperar 
la arena de las playas de Cataluña; específicamente de El Prat, Viladecans, Gavà y 
Castelldefels, Badalona, Sitges, Montgat, Vilafortuny y Terres de l’Ebre.

17. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a que impulse los cambios necesarios en 
el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) para posibilitar 
nuevas aperturas de hoteles en toda la ciudad.

18. Trabajar con lealtad institucional con el Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña) para optimizar las acciones orientadas a la promoción turística y aprove-
char la fortaleza de la Marca España.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
2022-2023 en el servei públic d’educació
302-00171/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 66663 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic d’educació (tram. 300-00191/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir una moratòria d’un any en l’avançament del calendari escolar, tal i 

com va demanar el Consell Escolar de Catalunya (CEC) a través d’un dictamen el 
passat mes de març.

2. Impulsar un Pacte social amb els sindicats d’educació per revertir les retalla-
des, incloent l’eliminació d’una hora lectiva a l’etapa de primària i de secundària per 
al curs vinent, a partir d’una modificació o ampliació pressupostària.

3. Revisar, modificar i suprimir, en el cas necessari, els decrets d’autonomia de 
centres, de direccions, de provisió de llocs de treballs i la resolució EDU/1852/2021, 
perquè s’adaptin al marc normatiu de la LOMLOE. S’ha d’evitar l’arbitrarietat a 
l’hora de realitzar les seleccions dels docents i garantir un sistema transparent que 
segueixi els principis de selecció de la funció pública. Atès que és la única comuni-
tat autònoma de l’Estat on s’està produint aquesta situació.

4. Impulsar l’adaptació dels centres educatius a l’emergència climàtica, tot creant 
una diagnosi i un pla específic en un termini màxim de sis mesos, on es prioritzin 
les actuacions i la seva calendarització, i es tinguin en compte les particularitats 
territorials, a més de la creació d’un protocol d’actuació que acompanyi els centres 
educatius.

5. Elaborar un pla d’actuació per garantir l’accés universal de tot l’alumnat a les 
activitats extraescolars de manera gratuïta per fomentar l’equitat i l’accessibilitat.

6. Garantir places públiques per a totes aquelles famílies que així ho hagin sol·li-
citat a través de la preinscripció escolar, evitant desplaçaments a l’escola concertada, 
a partir de l’obertura de noves línies i reforç de professorat en aquells centres que 
així ho requereixin per tal de no superar les ràtios i la flexibilització de les ràtios als 
centres públics.

7. Impulsar un Pacte Nacional per l’escola inclusiva calendaritzant les actuacions 
i el pressupost necessari per fer complir el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

8. Augmentar i garantir places públiques de formació professional a tot l’alum-
nat, tant pel que fa a l’oferta presencial com a l’accés assequible a les places oferta-
des a distància.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
302-00172/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66667 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, 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 infraestructures (tram. 300-00192/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Acordar amb el Govern d’Espanya els mecanismes que permetin la redacció 

del projecte de la Ronda Nord del sistema viari entre Sabadell, Castellar del Vallès i 
Terrassa per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, i el conveni que garan-
teixi el finançament d’aquesta infraestructura per part del Govern d’Espanya.

2. Acordar amb el Govern d’Espanya, els estudis informatius adients per la con-
nexió de les línies ferroviàries R8 i R4, que permetin la mobilitat amb tren entre les 
comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
del curs escolar 2022-2023
302-00173/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66668 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·la-
ció al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (tram. 300-00193/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata el clima de malestar generalitzat de la co-

munitat educativa i insta el Govern a prendre mesures urgents per revertir aquesta 
situació i enfortir el sistema educatiu.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Recuperar el proper curs escolar 2022-23 els recursos docents i de suport 

educatiu dels centres eductius amb més complexitat, preservar el personal d’atenció 
educativa en el conjunt de centres, inclosos els educadors/es socials, i incrementar 
el personal docent i de suport educatiu en aquelles escoles i instituts que amb dades 
actualitzades hagin vist incrementada la seva complexitat.

3. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, abans d’ini-
ciar el proper curs escolar, el model educatiu inclusiu del Departament d’Educació, 
per millorar l’atenció educativa a l’alumnat amb NESE des de l’educació infantil de 
primer cicle fins a la postobligatòria, aportant els recursos necessaris per garantir-ho 
a través d’una partida oberta o suficient per reforçar el personal de suport educatiu, 
millorar la detecció precoç, oferir una formació inicial i permanent als docents ade-
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quada, impulsar un pla de xoc a la secundària i a la postobligatòria que contempli 
una necessària reducció de ràtios, i el compromís amb una educació infantil inclu-
siva des del primer cicle, així com el manteniment de projectes educatius inclusius 
singulars.

4. Transferir abans de finalitzar el proper curs escolar als ajuntaments titulars 
d’escoles bressols municipis els recursos suficients per finançar vetlladores/es i al-
tre personal de suport necessari per oferir una atenció adient als infants en la seva 
diversitat.

5. Plantejar el proper curs un procediment de preinscripció únic pels cicles for-
matius de Grau Mitjà i Superior que no discrimini l’alumnat provinent del Batxi-
llerat o de les escoles d’adults, més transparent, i acompanyat d’una major oferta 
pública que permeti cobrir almenys la totalitat de la demanda actual de formació 
professional, amb equipaments adequats i ràtios inferiors a 30 alumnes per aula.

6. Permetre, en casos excepcionals i en aquelles zones on hi ha hagut problemes 
per escolaritzar en el procés ordinari, increments de ràtio, de línies/grups o altres 
mesures extraordinàries que permetin matricular alumnat en determinats centres, i 
assegurar en tots els casos sol·licitats l’escolarització dels germans en el mateix cen-
tre educatiu.

7. Impulsar una modificació de la normativa que estableixi unes condicions o 
protocol de tancament de centres de titularitat privada que impedeixi el seu tanca-
ment immediat i sense previ avís, iniciat el procés de preinscripció, i que permeti 
sancionar la manca de responsabilitat social de les titularitats privades de centres 
educatius que perjudiquin l’alumnat i les seves famílies, i que afectin negativament 
les condicions d’escolarització d’altres centres de la mateixa zona educativa.

8. Acordar abans no acabi el proper curs escolar amb el món municipal un calen-
dari de creació de places públiques d’escola bressol en el territori, per tal de cobrir 
la creixent demanda existent, a curt termini, i garantir la universalització en el mig 
termini, sense la qual la gratuïtat de l’I2 no serà possible per a tothom.

9. Reconèixer l’aportació dels ajuntaments per tal de fer possible la gratuïtat de 
l’escolarització de l’I2 per a les famílies el proper curs, especialment d’aquells que 
més tarifació social han aplicat.

10. Impulsar durant el proper curs escolar un pla de millora de les competències 
orals i escrites en llengua anglesa (o una tercera llengua) de l’alumnat en l’educació 
obligatòria el proper curs escolar, incloent un increment de dotacions de professorat 
especialista per fer desdoblaments en les diferents etapes educatives, la millora de 
la formació inicial i permanent dels mestres i professorat, l’increment de places de 
les EOI per aquesta llengua així com dels ajuts per facilitar l’accés a aquests ense-
nyaments.

11. Presentar abans del segon trimestre del proper curs, davant la Comissió 
d’Educació del Parlament, un estudi de l’impacte social, econòmic i educatiu de 
l’avançament del calendari escolar vinculat a una reducció de la jornada lectiva du-
rant el proper mes de setembre, que avaluï l’equitat i la qualitat educativa de la deci-
sió presa (l’increment o no de desigualtats educatives entre centres, el caràcter edu-
catiu de les activitats realitzades, el personal encarregat d’aquest temps i les ràtios, 
l’impacte en el sector del lleure, en l’oferta i demanda de formació a les escoles estiu 
del professorat, en la organització dels centres educatius i planificació pedagògica, 
en l’adaptació i inclusió de l’alumnat, en la conciliació de les famílies i el cost, etc.) 
i replantejar la decisió de la jornada compactada de cara al 2023 en funció de les 
conclusions d’aquest estudi per millorar la seva planificació i aplicació.

12. Preveure una formació expressa als centres educatius sobre els nous currí-
culums i la seva avaluació durant el primer trimestre del proper curs.

13. Garantir, abans de l’inici del curs 2022-2023, els recursos econòmics neces-
saris per activar un pla de xoc que permeti reforçar el sistema educatiu.
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14. Presentar un calendari de construcció, ampliació i millora dels centres edu-
catius pendents de tota Catalunya, amb les obligacions pressupostàries correspo-
nents, incloent un pla per condicionar el conjunt de centres educatius i garantir la 
seva eficiència energètica, i intensificar l’execució de les obres previstes abans de 
finals d’any.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les 
polítiques LGBTI
302-00174/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 66747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les políti-
ques LGBTI (tram. 300-00198/13).

Moció
El Parlament de Catalunya 
1. Reafirma el seu ferm compromís en reconèixer, garantir i defensar de manera 

efectiva i sota el principi d’igualtat, els drets i les llibertats del col·lectiu LGBTI+ 
com a un dels eixos principals de la transformació feminista.

2. Es compromet a erradicar els discursos d’odi en seu parlamentària i blindar 
la cambra davant comportaments i discriminacions lgbti-fòbiques o qualsevol altre 
tipus de discriminació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Garantir polítiques públiques de reparació i acompanyament en les situacions 

de vulneració dels drets LGBTI+.
4. Dotar dels recursos econòmics suficients a la Xarxa de Serveis d’Atenció In-

tegral LGBTI+ per tal de poder seguir desplegant la xarxa arreu del territori i refor-
çant el servei que s’ofereix als diversos punts de la xarxa.

5. Millorar les condicions laborals i de formació als professionals SAI que fan 
atenció directa a les persones LGBTI+.

6. Seguir elaborant protocols d’actuació i dotar de les eines de prevenció envers 
les situacions d’LGBTI-fòbia a les administracions públiques, així com continuar 
amb el desplegament d’accions formatives en la Llei 11/2014 i la Llei 19/2020 per a 
les persones treballadores de les administracions públiques.

7. Crear campanyes de sensibilització i conscienciació davant els discursos d’odi 
i dels drets LGBTI+.

Palau del Parlament, 30 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’informe 
de seguiment del Consell d’Europa
302-00175/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 66760 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’informe de segui-
ment del Consell d’Europa (tram. 300-00195/13).

Moció
El Consell d’Europa va emetre el passat 21 de juny de 2022 un nou informe de 

seguiment, sota el títol ¿S’haurien de perseguir els polítics per les declaracions que 
han fet en l’exercici del seu mandat?, sobre les recomanacions fetes a l’Estat espa-
nyol per la repressió exercida contra l’independentisme català.

Així doncs, la qualitat democràtica de l’estat espanyol torna a estar qüestionada 
i la seva reputació internacional encara més malmesa. El Consell d’Europa, encar-
regat de la defensa dels drets humans, la democràcia pluralista i la preeminència de 
l’estat de dret, ha publicat aquest informe com a actualització un any després del text 
que es va aprovar per àmplia majoria el juny de 2021 a l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa.

L’informe de 2021 demanava reformar el delicte de sedició i de rebel·lió, excar-
cerar els presos polítics, retirar els procediments d’extradició contra l’exili, retirar 
les acusacions contra la resta de càrrecs pel referèndum de l’1 d’octubre, iniciar un 
diàleg obert i constructiu amb les forces polítiques catalanes, no sancionar per ac-
cions simbòliques que només expressaven solidaritat i, a més a més, qüestionava la 
persecució del Tribunal de Cuentas contra càrrecs del Govern de la Generalitat i el 
Diplocat. Un any després, la valoració del compliment per part de l’Estat espanyol 
de l’informe del Consell d’Europa continua sent molt dura perquè no s’han fet aven-
ços significatius.

L’informe de 2022 constata que hi ha importants mancances en matèria de drets 
humans a Catalunya. En primer lloc, afirma que la reforma dels delictes de rebel·lió i 
sedició «desafortunadament no s’han introduït a l’agenda legislativa». En segon lloc, 
l’alliberament dels presos polítics és condicionat perquè, per una banda, l’informe 
recorda que els condemnats encara continuen inhabilitats i, per l’altra banda, ac-
tualment s’estan revisant els mateixos indults a la sala Contenciosa-Administrativa 
del Tribunal Suprem, cosa que en paraules del relator de l’informe seria «altament 
inusual i lamentable» que aquests indults fossin revocats i els condemnats tornessin 
a presó. A més, afirma que no s’ha d’exigir als polítics catalans detinguts que rene-
guin de les seves opinions polítiques a canvi d’un règim penitenciari més favorable.

Sobre la retirada dels procediments d’extradició contra l’exili, l’informe cons-
ta-ta que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha restaurat provisional-
ment la immunitat parlamentària dels tres eurodiputats catalans, el president Carles 
Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí «pel risc seriós que siguin 
arrestats» perquè l’Estat espanyol encara manté actives les ordres europees de de-
tenció. Unes ordres que, segons el mateix relator, «no tenen sentit» davant l’aplicació 
dels indults i de les declaracions de recuperar l’esperit de convivència i harmonia del 
president del Govern espanyol.

A més a més, l’informe recorda les dades proporcionades per Òmnium Cultural 
sobre les més de 700 persones amb acusacions pels fets de l’1 d’octubre, unes acu-
sacions que no han estat encara retirades. També afirma que la diplomàcia pública 
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exercida pel Diplocat no és cap anomalia, ja que existeixen organismes semblants a 
altres territoris europeus.

En últim lloc, l’informe també critica l’activitat del Tribunal de Cuentas espanyol 
com a organisme administratiu que no forma part de l’administració de justícia i que 
es troba amb crítiques de politització pels nomenaments dels seus membres, amb 
acusacions de nepotisme i conflictes d’interessos.

Ambdós informes emesos els anys 2021 i 2022 no són les úniques declaracions 
d’instàncies internacionals sobre la repressió espanyola exercida contra l’indepen-
dentisme català. L’any 2019, el Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Eu-
ropa (GRECO) va publicar l’informe anual Anti-corruption trends, challenges and 
good practices in Europe & the United States of America on conclou que l’Estat Es-
panyol és un dels deu països que encara no ha complert cap de les recomanacions 
en relació amb el seu sistema judicial.

Per altra banda, recentment el Tribunal Europeu de Drets Humans ha acusat 
l’Estat espanyol de facilitar a la premsa imatges de jutges que van defensar el dret a 
decidir. Unes imatges que estaven sota custòdia de l’Estat.

Per tant, per tot el que ha estat exposat anteriorment, l’informe de seguiment del 
mes passat del Consell d’Europa és contundent, i demostra que l’Estat espanyol no 
ha tingut la voluntat política d’impulsar els canvis necessaris per generar un clima 
propici per a la negociació i la resolució del conflicte. Es fa palès que el conflicte 
persisteix i que això serà així fins que no es resolgui l’essència d’aquest, el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya.

El Parlament de Catalunya: 
1. Comparteix les conclusions de l’informe del Consell d’Europa i denuncia el 

seu incompliment per part de les autoritats espanyoles.
2. Insta al Govern de la Generalitat a que exigeixi a l’Estat espanyol el compli-

ment immediat i sense més demora de les recomanacions i conclusions de l’informe 
del Consell d’Europa.

3. Es compromet a dur a terme un seguiment i totes aquelles accions que siguin 
necessàries en seu parlamentària per a donar a conèixer l’informe del Consell d’Eu-
ropa i aprofundir en el seu grau de compliment.

4. Reprova a la ministra espanyola de Justícia, Pilar Llop, que ha mentit en seu 
parlamentària quan ha afirmat que el Consell d’Europa es va oposar a l’informe de 
seguiment, en relació a fets que afecten a ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del 
curs escolar 2021-2022
302-00176/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 66762 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-
2022 (tram. 300-00194/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Retirar el decret de plantilles atès que no és una pràctica de contractació trans-

parent ni democràtica i vulnera els drets laborals de molts i moltes docents.
2. Aprovar un pressupost extraordinari per tal de garantir el retorn l’hora lecti-

va anterior a les retallades tant del professorat de primària com del de secundària 
(resultant en 23h lectives a primària i 19h a secundària) que es faci efectiu el proper 
curs escolar 2022/23.

3. Retirar l’ordre de modificació del calendari escolar atès que no suposa cap 
canvi significatiu ni a nivell pedagògic, ni a nivell de conciliació familiar.

4. Si no es retira l’ordre de modificació del calendari escolar, assumir la contrac-
tació dels i les monitores de lleure educatiu que s’hagin de contractar per a la gestió 
de les tardes del mes de setembre als centres d’educació primària i garantir que els 
seus contractes no són inferiors a mitja jornada.

5. Donar un període de transitorietat de tres anys als centres educatius per im-
plementar els nous currículums, amb acompanyament per part del Departament 
d’Educació.

6. Proporcionar una oferta de places d’FP pública que garanteixi l’accés de 
l’alumnat no només de continuïtat de 4t d’Educació secundària obligatòria sinó tam-
bé de l’alumnat provinent del GES (Graduat en Educació Secundària), del CAM 
(Curs d’Accés als Cicles formatius de Grau Mitjà), de les escoles d’adults i de la res-
ta de persones que, estiguin o no cursan estudis durant aquest curs escolar, desitgin 
accedir a la xarxa pública de Formació Professional.

7. Augmentar l’oferta de places públiques en totes les etapes d’escolarització 
obligatòria a les diferents zones educatives de totes les ciutats de Catalunya que ga-
ranteixi per a totes les famílies l’accés a una plaça pública de proximitat i que reflexi 
la diversitat dels barris i afavoreixi la convivència.

8. Garantir el dret de tot l’alumnat en edat escolar a una plaça en l’ensenyament 
bàsic (tan dels centres públics com dels centres sufragats amb fons públics) en con-
dicions de gratuïtat tal i com estableixen, entre altres, l’Estatut d’autonomia, la Llei 
orgànica d’educació i el Decret 75/2007, de 27 de març.

9. Garantir la continuïtat dels i les educadores socials i les tècniques d’integració 
social (TIS) que des de fa 2 cursos formen part de les plantilles dels centres educa-
tius d’alta i màxima complexitat.

10. Revisar les instruccions que garanteixen la gratuïtat del transport i el menja-
dor escolar de l’alumnat que viu en municipis sense centres educatius (i que per tant 
s’ha de desplaçar a altres municipis per gaudir del seu dret a l’educació) per tal que 
inclogui també l’alumnat de municipis agregats que, tot i no tenir el reconeixement 
administratiu de municipi, s’han de desplaçar a una altra ubicació dins del seu terme 
municipal per a la seva escolarització.

11. Garantir el desplegament del Decret 150/2017 d’inclusió i vetllar per a que 
les escoles del nostre país siguin vertaderament inclusives. Adquirir el compromís 
de manteniment de tots i totes les professionals de les SIEI i dels centres d’educació 
especial per aquest proper curs 2022/23.

12. Reprovar el conseller d’educació Josep Gonzàlez Cambray.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-NCG
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l’ocupació 
il·legal d’habitatges
300-00199/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 66320 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las políticas para frenar la 
ocupación ilegal de viviendas, para que sea sustanciada en el Pleno que debe cele-
brarse los próximos días 5 y 6 de julio de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre las políticas para frenar la ocupación ilegal de 
viviendas.

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria 
de l’Alt Pirineu i Aran
300-00200/13

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 66422 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu 
i l’Aran, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
6 i 7 de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7
300-00201/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’AP-7, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juliol de 2022, amb el text 
següent: 
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– Sobre els col·lapses de l’AP-7.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals
300-00202/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66665 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals del Govern, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de 
juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques digitals del Govern.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’un fons de transició 
nuclear just amb els territoris propers a Ascó i Vandellòs
300-00203/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 66666 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre un fons de transició nuclear just 
amb els territoris propers a Ascó i Vandellòs, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juliol de 2022, amb el text següent: 

– Sobre un fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i Van-
dellòs.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repressió en 
l’independentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat 
espanyol
300-00204/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 66756 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repressió a l’independen-
tisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juliol de 2022, amb el 
text següent: 

– Sobre l’impacte de la repressió a l’independentisme i en els estàndards demo-
cràtics de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari
300-00205/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 66758 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari català, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de juliol de 
2022, amb el text següent: 

– Sobre el sistema universitari català.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional 
i el dret a l’autodeterminació
300-00206/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 66759 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a 
l’autodeterminació, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 6 i 7 de juliol de 2022, amb el text següent: 



BOPC 349
4 de juliol de 2022

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges 52

– Sobre la situació política internacional i el dret a l’autodeterminació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral
300-00207/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 66761 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5, 6 i 7 de juliol de 
2022, amb el text següent: 

– Sobre la protecció del medi litoral.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt GP 

CUP-NCG

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Reptes i dificultats en l’accés 
de les dones als cossos policials de Catalunya i als Bombers de la 
Generalitat»
360-00014/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.06.2022.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2022
395-00343/13

ACORD

Mesa del Parlament, 28.06.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, atès l’ar-
ticle 104 del Reglament, ha acordat: 

1. Deixar en suspens entre els dies 16 i 31 de d’agost de 2022 els terminis parla-
mentaris, sense que això alteri el caràcter hàbil de l’esmentat període.

2. No tenir sessions ordinàries de Mesa, Junta de Portaveus i comissions durant 
el període esmentat a l’apartat 1.

3. No tenir sessions ordinàries del Ple del Parlament entre els dies 16 i 31 d’agost, 
encara que formin part del període de sessions, sens perjudici que es pugui convo-
car una sessió si es produeixen supòsits que ho justifiquen, i que durant el període 
comprès entre els dies 1 i 15 d’agost, la Diputació Permanent asseguri la continuïtat 
de la cambra.

4. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris i al Govern.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 152/XIV, sobre la conservació 
de Cal Macià, a Vallmanya
290-00124/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65114 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament 

de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 152/XIV, sobre la conser-
vació de Cal Macià, a Vallmanya (tram. 290-00124/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt a:
Cal Macià-Casa de Vallmanya, té la condició de Bé Cultural d’Interès Local 

(BCIL), per Acord aprovació definitiva de Comissió Urbanisme 20/11/2008 (DOGC 
31/03/2009).

Es considera en principi que la categoria de BCIL és adient i es correspon amb 
els valors que té aquest immoble des del punt de vista cultural.

El 30 de maig de 2022 tanmateix, es va rebre una petició de declaració de Bé 
Cultural d’Interès Nacional a favor de la Casa de Vallmanya, a Alcarràs, del Sr. 
Marc Macià Farré, la qual es va respondre el 8 de juny de 2022.
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Properament es programarà una visita tècnica d’inspecció a càrrec dels tècnics 
del Departament de Cultura, per tal que emetin un informe de valoració per saber si 
la casa Vallmanya reuneix els requisits necessaris per ser considerada BCIN.

D’altra banda, el 9 de juny de 2022 es va enviar a la propietat un escrit on es re-
queria al propietari que prengués les mesures necessàries, amb coordinació amb l’ajun-
tament, per garantir l’estabilitat de l’immoble i donar compliment al deure de conser-
vació i preservació, segons disposa la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (PCC).

En la mateixa data es va enviar també un escrit a l’Alcalde-President de l’Ajun-
tament d’Alcarràs, que tal com estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del PCC, 
que és competència dels ajuntaments o bé dels consells comarcals, per a municipis 
de menys de 5.000 habitants, la protecció i gestió dels béns catalogats com a BCIL.

Pel que fa al punt b:
Des del moment que es va tenir coneixement de la degradació de l’immoble 

s’han fet diverses reunions entre les administracions implicades –Diputació de Llei-
da, Ajuntament d’Alcarràs i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya– les quals tenen la voluntat de impulsar la formalització del conveni esmentat 
per tal de no perdre l’edifici i plantejar-ne un futur ús públic.

La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va ela-
borar i enviar un esborrany de conveni el 20 d’abril de 2022. S’està a l’espera de 
rebre les aportacions de les altres administracions implicades, Diputació de Lleida 
i Ajuntament d’Alcarràs, per tal de poder dur a terme la formalització definitiva 
d’aquest document.

La finalitat d’aquest conveni és la restauració i la consolidació estructural de la 
Casa Vallmanya d’Alcarràs, amb l’execució de les obres necessàries i de la posada 
en valor dels seus elements patrimonials per dotar-lo d’ús públic.

Barcelona, 20 de juny de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 174/XIV, sobre les pensions 
de les dones
290-00143/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64893 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 174/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre les pensions de les dones (número de tramitació 290-00143/13), us 
informo del següent:

Pel que fa a l’apartat b) de la Resolució 174/XIV, en què s’insta al Govern a fer, 
en el termini de sis mesos, una campanya informativa a través dels mitjans públics, 
adreçada a les dones pensionistes, sobre el dret a la complementarietat de les pen-
sions de les dones que es troben per sota del llindar econòmic de la renda garantida 
i els mecanismes per a demanar-la i fer-la efectiva, us informem que, tal com vam 
comunicar a aquest Parlament amb motiu de l’informe de compliment sobre l’apar-
tat a) d’aquesta Resolució 174/XIV, ja s’estan complementant els ajuts, les pensions 
i les prestacions estatals de les dones que es troben per sota del llindar econòmic de 
la renda garantida, i que compleixen els requisits i obligacions establerts en la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, d’aquesta Renda.
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En aquest sentit, ja es va efectuar la corresponent campanya publicitària adreça-
da a tota la ciutadania en el moment de creació de la Renda, i les dones pensionistes 
poden accedir a la informació actualitzada sobre la Renda Garantida de Ciutada-
nia al web del Departament de Drets Socials i també mitjançant els professionals 
de serveis socials dels ajuntaments i consells comarcals, que atenen i assessoren de 
manera personalitzada la població més vulnerable que els demana cita. Així mateix, 
poden trucar també als telèfons d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
(012) i adreçar-se presencialment a les oficines d’Atenció a la Ciutadania, els Serveis 
Territorials i les Oficines del Departament de Drets Socials a tot el territori.

Barcelona, 17 de juny de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 204/XIV, relativa a l’Informe 
de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent 
a l’exercici del 2018
290-00167/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65422 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 204/XIV, relativa 
a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a 
l’exercici del 2018 (tram. 290-00167/13), us informo del següent:

En relació amb la primera recomanació de l’informe, sobre la necessitat de re-
estructurar el finançament de Circuits de Catalunya, SL, la mercantil ja va posar en 
coneixement dels socis les consideracions contingudes en relació a aquesta qüestió 
a efectes de que prenguin les decisions que estimin oportunes.

En relació amb la segona recomanació de l’informe, sobre l’inventari de l’im-
mobilitzat, cal indicar que en l’actualitat les altes del actius fixes dins del mòdul de 
l’immobilitzat ja contenen el detall de la seva ubicació i la seva tipologia. Tot i així, 
s’està en procés d’implantació d’un nou programa informàtic que permetrà catalogar 
l’immobilitzat, i que quan es traspassin les dades de l’immobilitzat al nou programa 
s’inclouran les dades d’ubicació i la tipologia del actiu fixe històric.

En relació amb la tercera recomanació de l’informe, sobre personal, malgrat no 
ser obligatori per a Circuits de Catalunya, SL, s’ha elaborat una relació de llocs de 
treball de la mercantil que ha estat aprovada en la sessió del Consell d’Administra-
ció de la societat del 28 de març de 2022. En el mateix sentit, Circuits de Catalunya 
ha aprovat un nou conveni que ha estat degudament autoritzat per la Direcció Gene-
ral de Funció Pública, el qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 4 de gener de 2022, la vigència del qual s’estén del 2021 al 2023.

En relació amb la quarta recomanació de l’informe, sobre política tarifària, cal 
indicar que Circuits de Catalunya, SL operava amb unes tarifes aprovades per la di-
recció de la mercantil, fet que d’acord amb un informe jurídic Secretari del Consell 
d’Administració era totalment correcte. En l’actualitat, la direcció de Circuits de 
Catalunya, SL presenta anualment les tarifes al Consell d’Administració per a que 
aquest òrgan procedeixi, si escau, a la seva aprovació prèvia.

En relació amb la cinquena recomanació de l’informe, sobre classificació comp-
table dels ingressos i les despeses, cal indicar que en l’actualitat la comptabilitat fi-
nancera està associada a una comptabilitat analítica segons el tipus d’esdeveniment 
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independentment si aquest és d’ingrés o és de despesa. Així doncs, el detall de cada 
ingrés i de cada despesa directa s’analitza a nivell de cada esdeveniment, àrea i lí-
nia de negoci.

En relació amb la sisena recomanació de l’informe, sobre formalització de mo-
dificacions dels contractes dels gran premis, cal indicar que les situacions fàctiques 
que difereixen del que s’ha pactat contractualment tenen origen en acords puntuals 
entre les parts i que no tenen la vocació de consolidar-se com a una modificació 
contractual respecte d’allò que prèviament han acordat les parts. Tot i així cal indi-
car que aquests acords puntuals sempre han tingut l’aval per escrit de les dues parts 
per evitar riscos. En aquest sentit, s’estudiarà proposar als promotors dels esdeveni-
ments, procedir a la modificació contractual quan es donin situacions que impliquin 
haver de modificar l’operativa pactada contractualment.

En relació amb la setena recomanació de l’informe, sobre empreses vinculades, 
aquestes tenen aquesta condició pel fet de ser sòcies de Circuits de Catalunya, SL. 
Cal indicar que en el cas del RACC, els serveis que prestava aquest club esportiu 
en l’actualitat són contractats mitjançant concurs públic. Les prestacions que oferia 
l’Ajuntament de Montmeló, que en essència eren compensacions de taxes i tributs, 
resten pendents de vehicular-se d’acord al que disposin tots els socis de la mercantil, 
que ja son coneixedors de les recomanacions respecte a aquesta qüestió.

En relació amb la vuitena recomanació de l’informe, sobre contractació, cal in-
dicar que en l’actualitat s’ha fet un concurs públic per a la contractació d’un sistema 
ERP que permetrà un control més automatitzat de totes les tipologies de contractes 
que realitza Circuits de Catalunya, SL. Fins a l’actualitat ja s’ha dut a terme un con-
trol i registre de tots els contractes subscrits tot i que d’una forma no automatitzada.

En relació amb la novena recomanació de l’informe, sobre sistemes informàtics 
de gestió i control, Circuits de Catalunya, SL té pendent l’anàlisi de la implantació 
d’una política de seguretat dels sistemes informàtics, així com un redimensionament 
del personal tècnic necessari per poder implementar degudament aquesta política de 
seguretat.

Barcelona, 23 de juny de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 261/XIV, sobre la rehabilitació 
d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
290-00214/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64894 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb el que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 261/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre la rehabilitació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(número de tramitació 290-00214/13), us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a) de la Resolució en la que s’insta el Govern a «iniciar amb 
urgència el control exhaustiu de tots els habitatges propietat de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya (AHC) per a determinar-ne l’estat», aquesta tasca de control 
es porta terme, de forma permanent, per part dels serveis tècnics de l’AHC i es té 
coneixement, en tot moment per exemple, del nombre d’habitatges temporalment en 
rotació pendents d’adjudicació.
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En relació amb les actuacions de manteniment dels habitatges gestionats per 
l’AHC, tal com s’informa en la Memòria de l’AHC de l’any 2021, publicada al web 
de l’ens, en aquest període de 2021 l’AHC va realitzar obres d’adequació i manteni-
ment en 5.669 habitatges, a més d’obres en elements comunitaris a 288 edificis. Tam-
bé va portar a terme les actuacions previstes al Pla director d’obres revisat (PDOR) 
destinat a desenvolupar obres de rehabilitació en el parc públic d’habitatges de la 
Generalitat, d’acord amb el qual cada any es realitzen les inversions prioritàries a 
edificis i habitatges, havent-se executat, durant l’any 2021, una despesa per valor de 
5,4 milions d’euros en obres de rehabilitació del parc públic d’habitatges (PDOR) 
i en el manteniment i adequació dels habitatges que es gestionen des de l’Agència.

Pel que fa a la lletra b) de la Resolució, relativa a «mantenir i reforçar els proce-
diments judicials i tècnics per recuperar la possessió dels habitatges de l’AHC», les 
actuacions judicials per recuperar la possessió d’habitatges del parc públic de l’AHC 
es veuen afectades per la moratòria existent, en aquests moments, d’acord amb el 
Reial Decret 11/2020, prorrogada fins el 30 de setembre de 2022.

Així mateix, atenent a les especials característiques d’alguns casos, durant l’any 
2021 s’ha pogut recuperar la possessió de 83 habitatges públics, mentre que com 
s’ha assenyalat, en aquests moments la majoria dels procediments judicials es tro-
ben paralitzats per la moratòria o per decisions dels jutjats encarregats dels casos.

Barcelona, 17 de juny de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 373/XIV, sobre l’actualització 
de les dades relatives a la renda garantida de ciutadania
290-00314/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64895 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 373/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’actualització de les dades relatives a la renda garantida de ciutadania 
(290-00314/13), us informo del següent:

En data 16 de juny s’han publicat al web del Departament les dades mensuals 
amb relació a la implementació de la renda garantida de ciutadania des del mes de 
març del 2022 fins a la data d’aprovació d’aquesta resolució, diferenciant entre el 
nombre de rendes garantides que són plenes i les que són complements d’altres pres-
tacions.

Podeu consultar-lo en aquest enllaç:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/ren-

da_garantida_ciutadania/rendagarantida_/
A l’apartat «Principals dades d’implementació de la Renda Garantida de Ciuta-

dania»
Sens perjudici d’aquest fet, us lliuro també en document adjunt la informació 

que s’ha publicat.

Barcelona, 17 de junio de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una 
represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial 
i del món laboral
390-00077/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65423 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una 
represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món la-
boral (tram. 390-00077/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 3.a), des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), i concretament des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil, es porten a terme diferents 
programes per tal de donar resposta a les necessitats de les persones joves que es 
troben en situacions més vulnerables.

Concretament, existeixen programes com els següents:
– Noves Oportunitats, que permet als joves una nova oportunitat per reconcili-

ar-se amb l’aprenentatge, de manera que reprenguin la seva carrera formativa i pro-
fessional d’una manera més consistent.

– Treball i Formació de joves tutelats i extutelats, que facilita experiències pro-
fessionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, per tal de facilitar 
les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. Aquestes experiències pro-
fessionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.

– Projectes Singulars, que permet dissenyar projectes destinats a col·lectius i ne-
cessitats concretes.

D’altra banda, alguns dels programes de formació prioritzen la participació de 
les dones en sectors com són el digital o l’economia verda i podem dir que, per 
exemple, en el sector de videojocs des de l’any 2019 fins al 2021, en els centres pro-
pis del SOC, s’ha aconseguit una mitjana de participació de dones del 29,71%.

A més, al 2016, es va crear una línia de subvencions per al desenvolupament de 
programes integrals que incloguin la realització d’actuacions d’orientació i acompa-
nyament a la inserció laboral, adreçades a persones majors de 30 anys en situació 
d’atur de llarga durada que –per diferents circumstàncies– requereixen un procés de 
reflexió i orientació per redirigir les seves trajectòries professionals.

Mitjançant un procés personalitzat d’acompanyament i suport, l’objectiu 
d’aquests programes integrals és treballar les potencialitats de cada persona per mit-
jà d’actuacions de tutories, orientació, coneixement i exploració per tal de conèixer 
quins són els interessos i motivacions de les persones participants en l’àmbit laboral 
de formació i d’inserció.

Per últim, també impulsem el programa de Foment de la incorporació de per-
sones majors de 45 anys al mercat de treball, el qual, mitjançant subvenció, incen-
tiva la contractació i la creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es 
troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. El 
SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una 
durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que 
podrà ser d’un màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 
50% i el 100%.
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Pel que fa a l’apartat 3.b), des del SOC es preveu mantenir el programa de for-
mació professional dual, augmentant el seu pressupost a 25.000.000 €, 8.000.000 € 
més que a la convocatòria anterior.

D’altra banda, i concretament per l’àmbit de joves, actualment existeixen altres 
programes que ofereixen contractació i formació amb l’objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat, com són el programa de Treball i Formació per joves tutelats i extute-
lats i els Projectes Singulars.

Amb referència a l’apartat 3.c), ACCIÓ ha creat una finestreta per a les empre-
ses afectades per la crisi de subministraments. Els serveis que preveu la Finestreta 
d’aprovisionament i logística d’ACCIÓ, que ja està en marxa, són els següents:

– Consultes: especialistes en comerç internacional resoldran a través de la fines-
treta consultes d’empreses catalanes sobre barreres que es trobin a l’hora d’apro-
visionar-se a l’estranger a causa de l’augment de preus del transport internacional, 
l’escassedat de matèries primeres i components o els retards en els lliuraments. Es 
pot tractar de qüestions en origen (en temes com l’etiquetatge, l’embalatge o els in-
coterms) o en destí (certificats, autoritzacions,...).

– Suport a l’estranger: en cas de necessitar-ho, posteriorment es mediarà per re-
soldre les incidències logístiques que les empreses catalanes puguin tenir a l’estran-
ger mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ 
al món.

– Nous proveïdors: si per l’augment de preus del transport o pel trencament de 
les cadenes de valor global l’empresa necessita diversificar proveïdors, se n’identifi-
caran de nous a Catalunya, la Unió Europea o en altres països propers.

– Nou Servei d’Orientació Logística: les empreses que hagin de fer front a obs-
tacles logístics en l’àmbit del comerç internacional poden reunir-se amb un expert 
d’ACCIÓ per analitzar quins són els punts més crítics en l’estratègia de transport i 
logística de l’empresa. S’estudiarà tant des del punt de vista de client com de proveï-
dor de l’empresa el producte, la comercialització, el sistema d’enviament, els mitjans 
de transport, els principals riscos i la documentació.

– Monitoratge: seguiment continuat del transport internacional per anticipar-se i 
trobar alternatives a possibles disrupcions en els fluxos de comerç internacional. Les 
empreses catalanes poden trobar al web de la finestreta les últimes alertes detecta-
des d’aquest sector per prevenir possibles contingències.

D’altra banda, el Departament d’Empresa i Treball i l’ICF han posat a disposició 
de les empreses afectades per la crisi de subministraments i matèries primeres 100 
milions d’euros a través de diverses línies de préstec per finançar les necessitats de 
circulant.

Pel que respecta a l’apartat 3.d), la Direcció General d’Indústria lidera el procés 
d’elaboració del Pacte Nacional per la Indústria (PNI) 2022-2025 que ja està en la 
fase final i que s’ha basat en la concertació amb els agents econòmics i socials. El 
PNI es concep com un instrument vàlid per tal que la indústria catalana afronti els 
canvis estructurals i recuperi el pes que havia tingut en el conjunt de l’economia. 
Així, el PNI posarà un especial èmfasi en els reptes de la sostenibilitat i la digitalit-
zació, que són les grans palanques de transformació i de canvi de l’economia.

En l’àmbit concret de la sostenibilitat, el PNI està alineat amb l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible de l’ONU i, per tant, amb els eixos i objectius de 
l’Agenda Europea 2030. En aquest sentit, s’inclouran mesures encaminades a poten-
ciar una economia verda i circular que estalviï recursos, valori els residus i impulsi 
la innovació i la competitivitat industrial. Així mateix, es proposaran actuacions per 
reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels competidors i im-
pulsar la transició energètica per fer front a l’emergència climàtica.

Una de les mesures que ha de contribuir a facilitar la transformació d’un sector 
tan important com el de l’automoció és la creació de l’Oficina Pública per la Trans-
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formació de les Indústries de Mobilitat i Automoció, que està operativa des del pas-
sat mes de febrer.

Finalment, referent a l’apartat 3.e), s’ha donat impuls del diàleg social de Cata-
lunya en el si del citat Consell, amb l’acompliment dels acords assolits en el mateix, 
per part del Govern de la Generalitat.

No obstant, existeix un posicionament evident del Govern de la Generalitat en 
relació amb l’impuls del debat i la concertació en el si del Consell. De fet, d’ençà de 
l’any 2020, la Comissió de Seguiment del Consell s’ha reunit 28 vegades i el Consell 
del Diàleg Social en ple 8 vegades més.

Barcelona, 23 de juny de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana 
en el sistema universitari i de recerca
390-00079/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65207 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana 
en el sistema universitari i de recerca (tram. 390-00079/13), us informo del següent:

4.a) Fer plenament efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les universitats de 
Catalunya i com a llengua d’ús normal de llurs activitats.

El Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca 
de Catalunya va ser aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya 
el 27 de maig de 2022, i presentat públicament el dia 2 de juny. El conjunt del Pla 
està adreçat a l’assoliment dels objectius establerts en la Moció 79/XIV del Parla-
ment de Catalunya, sobre la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca.

L’objectiu de fer plenament efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les uni-
versitats de Catalunya i com a llengua d’ús normal de llurs activitats es desenvolupa 
específicament en l’eix 1 del Pla, La docència universitària en català. Inclou, entre 
d’altres, els objectius i actuacions següents per a la millora de l’oferta de la docència 
en català en el període 2022-2025:

– Incrementar la docència en llengua catalana a totes les universitats de Catalunya.
– Garantir que el català sigui la llengua d’ús majoritari en els graus sostinguts 

amb fons públics, amb el compromís de tendir a un 80 % d’assignatures impartides 
en llengua catalana dins de cada grau.

– Garantir que l’oferta d’estudis de grau sostinguda amb fons públics es pugui 
cursar en català dins del sistema universitari, a excepció dels graus interuniversitaris 
establerts amb universitats fora del marc propi o tots aquells que siguin cursats en 
una altra llengua o unes altres llengües segons hagi aprovat l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, en les corresponents 
memòries de verificació.

– Garantir un equilibri raonable entre el català i altres idiomes en l’àmbit dels es-
tudis de postgrau, doctorats i màsters, i que el català sigui majoritari en els màsters 
professionalitzadors o habilitadors.



BOPC 349
4 de juliol de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 61 

4.b) Garantir els drets lingüístics de l’estudiantat, del professorat i de tota la comuni-
tat universitària i de recerca.

El Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca 
estableix que els drets de l’estudiantat sobre l’ús del català en el sistema universitari 
són els següents:

1. Dret a rebre l’ensenyament en català d’acord amb el que estableixen els plans 
docents.

2. Dret a disposar d’informació precisa sobre la llengua d’impartició de cada as-
signatura prèviament a la matrícula.

3. Dret que es respecti la llengua d’impartició anunciada prèviament en cada as-
signatura.

4. Dret a utilitzar el català, oralment i per escrit, en totes les activitats acadè-
miques, llevat de les que, d’acord amb el pla docent corresponent, requereixen l’ús 
d’altres llengües.

5. Dret a disposar d’una oferta en català en tots els graus universitaris, excepte 
els que per la seva naturalesa s’imparteixen en una altra llengua.

6. Dret a rebre formació en llengua catalana per garantir que els i les estudiants 
procedents de fora del domini lingüístic català puguin seguir amb normalitat les ac-
tivitats acadèmiques que es fan en aquesta llengua.

En l’eix 3 del Pla, el català en un context d’internacionalització, inclou el Pla 
d’acollida lingüística i cultural, que té com a objectiu facilitar la incorporació a la 
comunitat universitària i de recerca de Catalunya de les persones procedents de fora 
del domini lingüístic català, a les quals es reconeix el dret a rebre la formació de 
llengua catalana i el suport a l’aprenentatge de l’entorn i la llengua que necessiten 
per a la seva adaptació.

Pel que fa a la recerca i la transferència de coneixement, s’inclouen els objectius 
següents:

– Incrementar l’ús del català en la recerca i el conreu del català científic.
– Incentivar la transferència del coneixement científic a la societat en català.
– Impulsar la divulgació científica en català.

4.c) Garantir el dret a rebre i a impartir la docència universitària en català, el dret 
de tota la comunitat universitària i de recerca a utilitzar-lo i el dret a cursar tots els es-
tudis de grau en català, llevat dels casos en què, per llur naturalesa, s’hi hagi d’impartir 
la docència en altres llengües.

El Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca 
recull, entre els drets de l’estudiantat, com s’ha indicat en la resposta anterior, el dret 
a rebre l’ensenyament en català d’acord amb el que estableixen els plans docents, el 
dret a utilitzar el català, oralment i per escrit, en totes les activitats acadèmiques, 
llevat de les que, d’acord amb el pla docent corresponent, requereixen l’ús d’altres 
llengües, i el dret a disposar d’una oferta en català en tots els graus universitaris, ex-
cepte els que per la seva naturalesa s’imparteixen en una altra llengua.

Per fer efectius aquests drets, el Pla d’enfortiment de la llengua catalana inclou 
objectius i actuacions específiques, entre d’altres, per garantir la transparència i la 
seguretat lingüística en l’ús de les llengües en la docència universitària, millorar 
l’oferta de la docència en català en el sistema universitari de Catalunya, millorar el 
coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya, i millorar també la capacitació lingüística en la formació del professorat 
no universitari.

4.d) Millorar les competències lingüístiques en català de l’estudiantat, el professorat, 
els investigadors i el personal administratiu i de serveis.

La millora de les competències lingüístiques en català és un dels elements bà-
sics del Pla d’enfortiment de la llengua catalana, que s’hi desenvolupa en diversos 
apartats.
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En el cas del professorat, les actuacions per a la millora dels coneixements lin-
güístics s’inclouen en l’eix 1, La docència universitària en català: elaboració per part 
de les universitats d’una normativa interna per a l’aplicació del Decret 128/2010, so-
bre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat, i regulació de les vies 
d’acreditació, amb l’exigència d’una via oficial per a l’acreditació del coneixement 
lingüístic del professorat a partir de l’aprovació del Pla.

En l’eix 1 també s’inclouen actuacions per a la millora de la capacitació lingüís-
tica en la formació del professorat no universitari: impuls del català en els graus de 
formació de mestres d’educació infantil i primària i millora de la formació inicial 
del professorat de secundària.

El Pla d’enfortiment també conté objectius i actuacions específiques per a la mi-
llora dels coneixements i competències lingüístiques en català dels membres de la 
comunitat universitària i de recerca procedents de fora del domini lingüístic català, 
en l’eix 4, El català en un context d’internacionalització. Alguns objectius bàsics 
d’aquest eix són universalitzar l’acollida lingüística i cultural a tot el col·lectiu de 
mobilitat del sistema universitari i de recerca, incorporar els centres de recerca dins 
els plans d’acollida lingüística i cultural, i desenvolupar i potenciar recursos per a 
l’aprenentatge de català i l’acollida lingüística i cultural del col·lectiu de mobilitat.

4.e) Incrementar i impulsar l’ús del català en la recerca, la transferència del coneixe-
ment i la divulgació en català, i el conreu del català científic.

El Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca 
inclou un eix específic sobre la recerca i la transferència del coneixement en català, 
l’eix 2. S’hi inclouen diverses actuacions:

– Exigència de resums en català de totes les publicacions vinculades a la nova 
convocatòria de suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya 
(SGR-CAT 2021).

– Nova convocatòria d’ajuts a les tesis doctorals en català.
– Resums en català de les tesis doctorals en el sistema universitari.
– Programa de millora de les pàgines web dels centres CERCA per assolir que 

totes elles tinguin una versió en català.
– Base de dades amb els títols en català de tota la producció científica dels cen-

tres CERCA per afavorir l’adaptació terminològica de la llengua catalana al llen-
guatge científic.

– Organització d’una wikimarató orientada als continguts en català sobre els cen-
tres del Sistema CERCA a la Viquipèdia.

– Diagnosi sobre l’ús del català a les revistes científiques.
– Revisió dels criteris d’acreditació d’AQU Catalunya per incorporar-hi elements 

de «rellevància/impacte» associat a activitats desenvolupades en català.
– Millora del web RACO per a l’enfortiment del català.
– Evolució del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) pel que fa a funcionalitat 

per a l’enfortiment del català.
– Nova línia específica per a produccions audiovisuals en català dins la convoca-

tòria d’ajuts Joan Oró per al foment de la cultura científica a Catalunya.
– 27a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’22).
– Estat de la Ciència a Catalunya.

4.f) Enfortir les relacions entre tota la comunitat universitària i de recerca dels terri-
toris de parla catalana.

El quart eix del Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari 
i de recerca és El català com a llengua de trobada i convivència. Té com a objectius, 
entre d’altres, potenciar els lligams lingüístics i culturals entre els territoris de parla 
catalana i facilitar la mobilitat de l’estudiantat universitari entre aquests territoris. 
Per assolir aquests objectius es plantegen les actuacions següents:

– Nou programa de mobilitat interuniversitari ‘Joan Fuster’.
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– Impuls de les regions del coneixement agrupades en el corredor mediterrani, 
en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats.

– Fòrum Vives sobre el Corredor Mediterrani del Coneixement.
– Creació d’un espai de treball comú permanent de les conselleries/ministeris 

d’Universitats i Recerca en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats.
– Lligues de debat en català.
– Desenvolupament dels indicadors de la política lingüística universitària i en el 

marc de la Carta de les Llengües de la Xarxa Vives d’Universitats.
– Reconeixement i difusió de les publicacions científiques en català del portal 

e-BUC de la Xarxa Vives.
– Projectes de divulgació científica impulsats per la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació (FCRI), que s’ampliaran a l’àmbit de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats:

– 4a edició del Concurs «Monòlegs del Club de la Ciència».
– DivulCAT, projecte de divulgació científica en català.

Barcelona, 20 de juny de 2022
Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Indústria, Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la 
situació laboral dels treballadors del sector agropecuari
356-00725/13

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 62904).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 29.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
presenti el projecte Young People with Values
356-00738/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Joan Carles Gallego i Herrera, 
del GP ECP, Joan García González, del GP Cs, Alejandro Fernández Álvarez, del 
G Mixt (reg. 63467).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 29.06.2022.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els 
objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00113/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da el 14.06.2022, DSPC-C 335.

Compareixença de Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat 
Ramon Llull, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a 
informar sobre els objectius i les estratègies de la Universitat
357-00205/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Recerca i Universitats, tingu-
da el 14.06.2022, DSPC-C 335.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35

CONVOCADA PER AL 6 DE JULIOL DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 6 de juliol de 2022, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
3. Decret llei 7/2022, del 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, del 

28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titulari-
tat de la Generalitat. Tram. 203-00025/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 344, 9).

4. Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya. Tram. 
200-00007/13. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a 
la totalitat (text presentat: BOPC 277, 10).

5. Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de les persones amb 
problemes de salut mental i llurs familiars. Tram. 202-00007/13. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 68, 11).

6. Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les víctimes del 
franquisme i el postfranquisme. Tram. 250-00628/13. Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la 
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Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de l’esmena presentada.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges. Tram. 300-00199/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7. Tram. 300-
00201/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’un fons de transició nuclear just amb 
els territoris propers a Ascó i Vandellòs. Tram. 300-00203/13. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a l’au-
todeterminació. Tram. 300-00206/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari. Tram. 300-00205/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repressió en l’independentisme 
i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol. Tram. 300-00204/13. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt 
Pirineu i Aran. Tram. 300-00200/13. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals. Tram. 300-00202/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral. Tram. 300-00207/13. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir 
la seguretat ciutadana. Tram. 302-00168/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones 
que exerceixen el treball sexual. Tram. 302-00169/13. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques 
LGBTI. Tram. 302-00174/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al 
desenvolupament turístic. Tram. 302-00170/13. Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-
2023 en el servei públic d’educació. Tram. 302-00171/13. Jordi Jordan Farnós, del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs 
escolar 2022-2023. Tram. 302-00173/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs esco-
lar 2021-2022. Tram. 302-00176/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures. Tram. 
302-00172/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment 
del Consell d’Europa. Tram. 302-00175/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2021
334-00055/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 65018 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.06.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, us trameto, adjunt, l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2021.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 20 de juny de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe de la Intervenció General de control dels contractes 
superiors a deu milions d’euros formalitzats pel sector públic de la 
Generalitat per a la creació i l’explotació d’infraestructures per mitjà 
d’associacions publicoprivades amb impacte en el dèficit
334-00056/13

PRESENTACIÓ: DAVID CANADA ZAPATIER, INTERVENTOR GENERAL 

D’INTERVENCIÓ GENERAL. DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 65205 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa 

del Parlament, 28.06.2022

A la presidenta de la Comissió d’Economia i Hisenda
L’article 76 bis del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro-

va el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que la Inter-
venció General és l’òrgan competent en el retiment de comptes de totes les entitat 
classificades com a Administració pública de la Generalitat segons el sistema euro-
peu de comptes, en els termes de la normativa de transparència, estabilitat pressu-
postaria i sostenibilitat financera.

El mateix article 76, en el seu punt 4 estableix que la Intervenció General ha de do-
nar compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament del resultat del control 
exercit sobre els contractes superiors als 10 milions d’euros que les entitats del sector 
públic de la Generalitat, segons el sistema europeu de comptes, prevegin formalitzar 
que impliquin la creació i explotació d’infraestructures per mitja d’associacions publi-
coprivades i l’impacte potencial en la capacitat o necessitat de finançament.

En document annex adjunto la llista d’operacions indicant si tenen impacte en el 
dèficit de la Generalitat i el seu sector públic, correlatiu a l’execució pressupostaria. 

Barcelona, 16 de juny 2022
David Canada Zapater, interventor general

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.


	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran
	202-00038/13
	Retirada


	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la integració de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat de la Generalitat
	250-00563/13
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei del tercer sector
	202-00045/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la incorporació a la graella de TV3 d’un programa sobre el món agroalimentari
	250-00686/13
	Rectificació del text presentat
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de rebuig de la Via Pirinenca
	250-00687/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de la matança de catòlics a Nigèria
	250-00688/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la condició de gènere de les persones en els formularis administratius
	250-00689/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions ferroviàries entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental
	250-00690/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures a que s’han d’adoptar per a disposar de fertilitzants en el sector primari
	250-00691/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la defensa, la promoció i la protecció de les comarques de les Terres de l’Ebre
	250-00692/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell
	250-00693/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
	250-00694/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses d’autocars per a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors
	250-00695/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant el contingut audiovisual inadequat
	250-00696/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a l’acabament de la carretera B-40
	250-00697/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable a municipis del Segrià i les Garrigues
	250-00698/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica de la competició i la disciplina esportiva segons el sexe biològic
	250-00699/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució d’agraïment i suport a la Unitat Militar d’Emergències per la seva tasca en els incendis
	250-00700/13
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el sector del bestiar oví i cabrum
	250-00701/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la pesca al delta de l’Ebre
	250-00702/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el canal de reg Aldea-Camarles
	250-00703/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una planta d’energies renovables per a la infraestructura de bombament del reg de la zona oriental de la Terra Alta
	250-00704/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges de Barcelona
	250-00705/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució de suport a les famílies afectades pel tancament de l’Escola Mary Ward, de Barcelona
	250-00706/13
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el garantiment de recursos i serveis en les infraestructures sanitàries públiques del Baix Llobregat nord
	250-00707/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal de la urbanització Mas Borràs, al Vendrell
	250-00708/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat públic de la urbanització Mas Borràs, del Vendrell
	250-00709/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix Penedès
	250-00710/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre el transport ferroviari al Baix Penedès
	250-00711/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la ratificació de l’adhesió de Catalunya a l’espai europeu de la patent unitària
	250-00712/13
	Presentació: GP ERC, GP JxCat

	Proposta de resolució sobre el manteniment del concert educatiu de l’Escola Mary Ward de Barcelona i de defensa de les seves famílies
	250-00713/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució sobre la creació d’un servei comú de videoconferències gestionat des del deganat de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
	250-00714/13
	Presentació: GP VOX


	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 8/2022, sobre les despeses de personal del Departament de Cultura, corresponent a l’exercici del 2020
	256-00025/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2022, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 2016, 2017 i 2018, en compliment de la Resolució 175/XII del Parlament
	256-00026/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	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 transaccionals presentades

	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 transaccionals presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la contractació pública
	302-00162/13
	Esmenes transaccionals presentades

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

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

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat ciutadana
	302-00168/13
	Presentació: GP Cs

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que exerceixen el treball sexual
	302-00169/13
	Presentació: GP Cs

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament turístic
	302-00170/13
	Presentació: GP VOX

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei públic d’educació
	302-00171/13
	Presentació: GP ECP

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures
	302-00172/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023
	302-00173/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
	302-00174/13
	Presentació: GP ERC

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell d’Europa
	302-00175/13
	Presentació: GP JxCat

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022
	302-00176/13
	Presentació: GP CUP-NCG


	3.20. Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a frenar l’ocupació il·legal d’habitatges
	300-00199/13
	Presentació: GP VOX

	Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran
	300-00200/13
	Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

	Interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7
	300-00201/13
	Presentació: GP Cs

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques digitals
	300-00202/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Interpel·lació al Govern sobre la creació d’un fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i Vandellòs
	300-00203/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la repressió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol
	300-00204/13
	Presentació: GP ERC

	Interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari
	300-00205/13
	Presentació: GP JxCat

	Interpel·lació al Govern sobre la situació política internacional i el dret a l’autodeterminació
	300-00206/13
	Presentació: GP JxCat

	Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi litoral
	300-00207/13
	Presentació: GP CUP-NCG


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges titulat «Reptes i dificultats en l’accés de les dones als cossos policials de Catalunya i als Bombers de la Generalitat»
	360-00014/13
	Tramitació en Comissió



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2022
	395-00343/13
	Acord


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 152/XIV, sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
	290-00124/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 174/XIV, sobre les pensions de les dones
	290-00143/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 204/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018
	290-00167/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 261/XIV, sobre la rehabilitació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	290-00214/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 373/XIV, sobre l’actualització de les dades relatives a la renda garantida de ciutadania
	290-00314/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 77/XIV, sobre la necessitat d’una represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món laboral
	390-00077/13
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 79/XIV, sobre la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca
	390-00079/13
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del sector agropecuari
	356-00725/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè presenti el projecte Young People with Values
	356-00738/13
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
	357-00113/13
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la Universitat
	357-00205/13
	Substanciació


	4.55. Activitat parlamentària
	4.55.15. Convocatòries
	Sessió plenària 35
	Convocada per al 6 de juliol de 2022


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2021
	334-00055/13
	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

	Informe de la Intervenció General de control dels contractes superiors a deu milions d’euros formalitzats pel sector públic de la Generalitat per a la creació i l’explotació d’infraestructures per mitjà d’associacions publicoprivades amb impacte en el dèf
	334-00056/13
	Presentació: David Canada Zapatier, Interventor General d’Intervenció General. Departament d’Economia i Hisenda




