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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 426/XIV del Parlament de Catalunya, de validació 
del Decret llei 6/2022, pel qual es fixen els criteris aplicables 
a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels 
projectes lingüístics dels centres educatius
203-00024/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 29.06.2022, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2022, ha debatut el 
Decret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’ela-
boració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres 
educatius (tram. 203-00024/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 6/2022, del 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, 
l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

1.10. Acords i resolucions

Resolució 401/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció 
de riscos laborals i la millora de la salut en el treball
250-00568/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 19, 16.06.2022, DSPC-C 343

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 16 de juny de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció de riscos laborals i 
la millora de la salut en el treball (tram. 250-00568/13), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 56731).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar les campanyes de prevenció de riscos laborals i formació amb 

l’objectiu d’invertir la tendència ascendent de la sinistralitat laboral dels darrers 
anys.

b) Reforçar i ampliar amb recursos humans i econòmics la Inspecció de Treball 
de Catalunya, atès que la competència està traspassada a la Generalitat.
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c) Vigilar el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos la-
borals atenent, entre altres, a l’article 14.2 de la Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de no-
vembre, de prevenció de riscos laborals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions que adopti me-

sures econòmiques i socials per a les víctimes d’accidents laborals i llurs famílies, 
en especial en els àmbits de l’assessorament jurídic i el suport psicològic, i també, 
d’acord amb el marc competencial, estudiar possibles mesures de suport des del Go-
vern de la Generalitat.

b) Exigir al Ministeri de Treball i Economia Social que actualitzi la normativa 
en matèria de protecció de riscos laborals regulada pel text refós de la Llei sobre in-
fraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, del 
4 d’agost, i que el representant de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Ocu-
pació i Assumptes Laborals ho traslladi a l’òrgan competent per a clarificar jurídi-
cament la interpretació dels articles de la dita normativa i evitar el que va succeir 
amb l’article 13.4 en el cas de la mort per accident laboral de Víctor Nuño Salvador.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; el president de la Comissió, 

Joan Carles Gallego i Herrera

Resolució 410/XIV del Parlament de Catalunya, sobre una nova 
realitat del treball digne
250-00564/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 9, 22.06.2022, DSPC-C 357

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 
2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una nova realitat del treball 
digne (tram. 250-00564/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya considera que cal: 
a) Exigir una major regulació en matèria de prevenció de riscos laborals, espe-

cialment donant importància als riscos associats a la salut mental.
b) Continuar defensant un model de relacions laborals més humà i empàtic en 

què es rebutgin formes d’automatització de processos de decisió i, en especial, 
d’acomiadament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Rebutjar els models empresarials que es fonamenten en la contractació de fal-

sos autònoms i treballar amb totes les administracions públiques per a establir me-
canismes de contractació que rebutgin les relacions contractuals amb les empreses 
que duen a terme aquestes males pràctiques.

b) Exigir al Govern de l’Estat la regulació de les noves realitats del treball per a 
fer-les més transparents i respectuoses amb el dret a la intimitat, la desconnexió di-
gital i el dret a la conciliació personal i familiar amb perspectiva de gènere.

c) Establir canals d’informació en matèria de drets digitals, sobretot els que afec-
ten especialment els joves.
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d) Acompanyar els agents socials en el foment de la informació sindical per a jo-
ves, especialment difonent informació sobre drets laborals bàsics i posant en relleu 
la importància de la sindicació als espais públics en què sigui possible.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Ester Vallès Pelay; la presidenta de la Comissió, 

Alba Camps i Roca

Resolució 411/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Cos de 
Bombers de la Generalitat i la recuperació pressupostària de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
250-00591/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 22.06.2022, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers 
de la Generalitat consistent en una auditoria amb relació a les presumptes irregula-
ritats dels darrers deu anys i en la reversió de l’infrafinançament estructural (tram. 
250-00591/13), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 55627) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 62150).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Expressar la confiança en el Cos de Bombers de la Generalitat i en tot el per-

sonal de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, perquè puguin prestar un servei 
públic d’acord amb el que s’espera d’un cos d’emergències modern.

b) Revertir les retallades del 2009 patides per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments i dotar-la d’un pressupost digne a les seves fun-
cions i necessitats reals, fora de les disputes polítiques i pressupostàries dels darrers 
anys.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 412/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’adquisició de 
cascos de motocicleta per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00603/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 22.06.2022, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’adquisició de cascos de motocicle-
ta per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00603/13), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 62151).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Substituir tots els cascos de motocicleta de la Divisió de Trànsit del Cos de 

Mossos d’Esquadra que caduquen el juny de 2022.
b) Substituir tots els cascos de motocicleta de la Divisió de Trànsit del Cos de 

Mossos d’Esquadra que caduquen el novembre de 2022.
c) Informar, en el termini de tres mesos, de totes les actuacions que hagi dut a 

terme el Departament d’Interior per a donar compliment al que estableixen les lle-
tres a i b.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 413/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’augment 
de la dotació de recursos humans per a atendre denúncies a les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00606/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 22.06.2022, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la reducció del temps d’espera per a reco-
llir les denúncies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00606/13), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 62153).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar, en funció de la disponi-

bilitat d’efectius i la càrrega de treball de les diverses unitats policials, la dotació de 
recursos humans del Cos de Mossos d’Esquadra, amb un reforç en la plantilla dels 
agents que recullen denúncies penals, i a mantenir la prioritat en el tractament de 
denúncies per violència masclista o delictes contra la llibertat sexual.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 414/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la no obligació 
de demanar cita prèvia per a presentar denúncies a les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra
250-00607/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 22.06.2022, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’obligació de demanar cita prèvia per 
a presentar denúncies a les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-
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00607/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 62154).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar divulgant que no és obligatori haver de demanar cita prèvia per a 

posar denúncies a cap de les comissaries dels Mossos d’Esquadra, a qualsevol hora 
del dia i per qualsevol tipus de delicte.

b) Impulsar una campanya informativa, per mitjà dels canals oportuns, per tal 
que els ciutadans que han estat víctimes d’un presumpte delicte tinguin ple coneixe-
ment dels drets que tenen a l’hora de presentar una denúncia.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 415/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Pla general 
de seguretat de Catalunya
250-00609/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 22.06.2022, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el Pla general de seguretat de Catalu-
nya (tram. 250-00609/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 62155).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya 2022-2025 en el 

termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.
b) Incorporar al Pla general de seguretat 2022-2025 els aprenentatges i els conei-

xements assolits durant la gestió de la pandèmia de Covid-19, amb la modificació, 
si s’escau, de procediments i legislació a fi de millorar els processos de gestió de les 
emergències.

c) Fer que el Pla general de seguretat 2022-2025 tingui en compte particularment 
les noves formes de criminalitat, i també la necessitat d’impulsar polítiques de pre-
venció i el tractament de la seguretat des d’un punt de vista transversal.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar
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Resolució 427/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeix la 
síndica de greuges
281-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de juny de 2022, d’acord amb 
el que disposa l’article 8.1.d de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix Esther Giménez-Salinas i Colomer síndica 

de greuges.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.15. Mocions

Moció 123/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de 
reducció d’emissions i de transició ecològica
302-00160/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de reducció d’emissions i de transició ecològica (tram. 302-
00160/13), presentada pel diputat Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 65601), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 65604) i pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 65623).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix l’impacte positiu de les zones de baixes 

emissions com a eina de consens per a protegir la salut pública i la qualitat de l’aire 
davant el trànsit privat i manifesta el seu suport al desplegament d’aquestes zones en 
tots els municipis de més de vint mil habitants.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prioritzar, pel que fa a les inversions vinculades a la mobilitat: 
1r. Les inversions en infraestructures que funcionin amb energies renovables i 

les polítiques de foment del transport públic davant el transport privat.
2n. La planificació i l’aprovació, conjuntament amb les administracions locals 

implicades, d’aparcaments d’enllaç per a afavorir la connectivitat entre el transport 
privat i públic a les principals ciutats i les entrades i sortides de les zones de baixes 
emissions.

b) Aprovar abans d’acabar l’any l’impost sobre les emissions portuàries de grans 
vaixells, establert per l’article 39 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

c) Vetllar pel compliment dels acords, els terminis i el finançament per a l’elec-
trificació dels ports de Barcelona i Tarragona i dels ports de la Generalitat.
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d) Presentar al sector turístic i als grups parlamentaris abans que acabi l’any el 
Compromís nacional per un turisme responsable, que haurà de derivar en l’impuls, 
per part del Govern, per a la presentació de la nova llei de turisme el 2023.

e) Redactar i aprovar aquesta legislatura l’Estratègia catalana d’adaptació al can-
vi climàtic i el Quart informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que inclouen el 
sector del turisme i analitzen l’impacte que el model turístic ocasiona sobre l’eco-
nomia local i les ciutats.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 124/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
302-00167/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ordenació territorial necessària per a garantir la sobirania alimentà-
ria (tram. 302-00167/13), presentada per la diputada Montserrat Vinyets Pagès, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 65622).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a l’accés dels fons d’inversió a 

l’agricultura i, en especial, a la compra de terrenys agrícoles, ateses les conseqüèn-
cies en el despoblament de les zones rurals i la destrucció del teixit social i profes-
sional, i es compromet a emprendre les iniciatives legislatives necessàries per a im-
pedir-ne l’accés als terrenys agrícoles.

2. El Parlament de Catalunya demana de fer difusió de la importància de l’exis-
tència de les explotacions agràries familiars per al manteniment del medi i la reduc-
ció del despoblament, amb l’objectiu de limitar l’accés dels fons d’inversió i de capi-
tal extern a la compra de terrenys agrícoles dels petits professionals del món agrari.

3. El Parlament de Catalunya constata que és important establir les condicions 
per a prioritzar l’accés a la terra dels joves i els professionals que hi viuen per a as-
segurar que la terra resta en mans de persones vinculades al sector i a la terra, fo-
mentant l’associacionisme i el cooperativisme a fi d’incorporar el sector primari a la 
cadena de transformació i comercialització.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les modificacions pertinents de la legislació urbanística per a establir que: 
1r. S’introdueixi el concepte de sobirania alimentària dins els principis generals 

que han de guiar l’actuació urbanística, un dels quals ha d’ésser l’ús sostenible del 
territori i el medi ambient.

2n. S’introdueixi que el planejament urbanístic, dins els espais oberts, ha de pre-
servar i millorar els sòls més aptes per a les activitats agrícoles.

3r. S’introdueixi la necessitat que els plans d’ordenació urbanística municipal 
vetllin perquè es reservin prou terrenys agrícoles.



BOPC 351
5 de juliol de 2022

1.15. Mocions 14

4t. S’introdueixi la necessitat que els plans d’ordenació urbanística municipal 
incloguin com a documentació obligatòria una «memòria agrària» que contingui la 
definició dels objectius marcats pel municipi en termes de sobirania alimentària, les 
reserves per a fer-la efectiva i altres actuacions necessàries per a garantir-la.

b) Iniciar urgentment, per mitjà del departament corresponent, els treballs d’ela-
boració del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya per tal que el Govern pugui 
aprovar-lo definitivament en el termini de dos mesos.

c) Iniciar, en el termini de dos mesos, els treballs d’elaboració de la llei d’orde-
nació del territori de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 125/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de les 
polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes 
sense causa aparent
302-00161/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls de les polítiques del Govern amb relació a les persones desapare-
gudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors (tram. 302-00161/13), 
presentada pel diputat Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 65367) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 65625).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que, tot i les accions dutes a terme els dar-

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar i presentar, durant la legislatura actual, un projecte de llei integral 

de persones desaparegudes que reguli tots els serveis relacionats amb les persones 
desaparegudes sense causa aparent.

b) Encarregar a la Comissió de Codificació de Catalunya del Departament de 
Justícia que, en el termini de sis mesos, estudiï el Codi civil català i, si escau, en 
faci una proposta de modificació, per determinar la figura jurídica que vetlli per les 
persones desaparegudes, les protegeixi i, si escau, en gestioni el patrimoni.

c) Dotar de més recursos personals i materials la Unitat Central de Persones Des-
aparegudes dels Mossos d’Esquadra, per tal que es facin càrrec de les desaparicions 
en què, pel temps transcorregut o per les circumstàncies del cas, sigui aconsellable 
una investigació més enllà de la comissaria de referència de l’àrea bàsica policial 
del lloc de la desaparició.

d) Redactar un protocol d’actuació per als casos de denúncies de desaparició de 
persones, adreçat a les àrees bàsiques policials, les oficines d’atenció a les víctimes 
del delicte, els centres d’atenció primària i els equips d’atenció a la infància, i nome-
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nar per a cadascun un responsable de la coordinació dels serveis i de la interlocució 
amb les famílies.

e) Aprovar, en el termini d’un any, un pla estratègic en matèria de persones des-
aparegudes que ha de donar un nou enfocament i impulsar activitats de prevenció 
i sensibilització a la ciutadania, i ha de promoure la formació en tots els nivells, 
l’adaptació de mesures tecnològiques per a la recerca i la resolució de casos, i espe-
cialment, l’atenció a les famílies de les persones desaparegudes.

f) Elaborar i publicar anualment un informe comprensiu de les desaparicions de 
persones sense causa aparent, amb el nombre màxim d’indicadors respecte les de-
núncies i expedients en la matèria, i retre’n comptes en la Comissió d’Interior del 
Parlament de Catalunya.

g) Crear, en el termini de tres mesos, una taula de treball sobre persones des-
aparegudes sense causa aparent, formada pels consellers titulars dels departaments 
d’Interior, de Justícia, de Salut, de Drets Socials i d’Educació, pel cap de l’àrea d’in-
vestigació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra, 
per representants de les associacions de familiars de persones desaparegudes i de 
menors desapareguts i per un representant de cada grup parlamentari.

h) Signar convenis de col·laboració amb les entitats per tal de coordinar la tasca 
que fan amb l’Administració.

i) Crear un sistema d’alertes de persones desaparegudes amb coordinació amb el 
sistema estatal i els sistemes europeus.

j) 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 
del Departament de Salut, incloent-hi les dades farmacològiques, per a poder tenir 
accés a informació que faciliti la localització de les persones desaparegudes.

k) Establir els canals de comunicació adients per a demanar la col·laboració d’or-
ganitzacions, associacions i entitats implicades en la desaparició de persones perquè 
els Mossos d’Esquadra puguin tenir accés a informació d’interès per a les investi-
gacions.

l) Definir els acords que, segons la planificació estratègica que s’elabori, siguin 
necessaris perquè els Mossos d’Esquadra puguin obtenir informació d’altres admi-
nistracions públiques sobre persones desaparegudes.

m) Estudiar l’aprovació d’un protocol de prevenció per als col·lectius amb risc de 
desaparició, per mitjà d’un programa de formació i informació adreçat als serveis 
socials de base, als centres d’assistència primària i als professionals que tracten, en-
tre altres casos, les persones amb disfuncions neurodegeneratives, amb conductes 
de risc i autolítiques.

n) Estudiar i valorar que es facilitin dispositius de geolocalització permanent en 
els casos, entre altres, de persones amb disfuncions neurodegeneratives i conductes 
de risc.

o) Continuar oferint, dins els plans de formació de l’Escola de Policia de Catalu-
nya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, cursos orientats a la prevenció 
de la desaparició de persones i a la investigació de persones desaparegudes.

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

q) Definir els acords amb el Tribunal Superior de Justícia, en el marc de la pla-
nificació estratègica que s’elabori, perquè els Mossos d’Esquadra puguin accedir a 
les comunicacions, la geolocalització i l’adreça IP de les persones desaparegudes, 
amb un procediment ràpid i àgil d’acord amb les circumstàncies de la desaparició.

r) Valorar, en el marc de la planificació estratègica, la viabilitat d’establir acords 
amb les principals companyies operadores de serveis mòbils perquè puguin facilitar 
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als Mossos d’Esquadra l’accés al telèfon mòbil de les persones desaparegudes, a la 
seva geolocalització i la seva adreça IP.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 126/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la contractació 
pública
302-00162/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb l’arti-
cle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la contractació pública (tram. 302-00162/13), presentada pel diputat Jordi Riba Co-
lom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 65616) i pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 65621 i 65765).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en el termini de divuit 

mesos un projecte de llei de contractació pública que: 
a) Es converteixi en la norma que reguli d’una manera unificada la contractació 

pública.
b) Incorpori mecanismes per a impulsar i facilitar l’accés de les petites i mitja-

nes empreses i les entitats de l’economia social i solidària a la contractació pública, 
incidint en els que permetin la simplificació de les obligacions d’informació dels 
licitadors, l’obligació generalitzada de la divisió en lots de l’objecte de contracte, la 
proporcionalitat dels criteris de solvència exigibles d’acord amb l’objecte, les dimen-
sions i la complexitat tècnica del contracte i les clàusules de foment de la subcon-
tractació de petites i mitjanes empreses de caràcter social o innovador.

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

d) Desenvolupi el marc normatiu del model de col·laboració publicoprivada i 
publicocomunitària més enllà de les concessions, establint mecanismes que promo-
guin la participació de les empreses del sector privat i permetin incorporar capacitat 
i experiència per a la consecució de polítiques públiques de qualitat.

e) Reguli les clàusules laborals, socials i mediambientals i les que fan referència 
a la responsabilitat social per a garantir que es vetlla per aquestes clàusules i que 
són exigibles als licitadors, ampliant-ne l’abast i facilitant-ne la incorporació en to-
tes les fases del contracte, des de la selecció de licitadors fins a l’execució, i incloent 
la possibilitat d’exclusió d’un procediment, el rebuig d’una oferta o la resolució d’un 
contracte ja adjudicat en cas d’incompliment d’aquestes clàusules, a fi d’assegurar 
que l’Administració disposa de les eines necessàries per a garantir models de con-
tractació pública que competeixen pel que fa al benestar social i ambiental que ge-
neren i no solament pel que fa al preu més baix.

f) Incorpori les mesures de foment de la innovació de la contractació pública, 
que es troben disperses en diverses normatives o directrius o diversos codis de bo-
nes pràctiques, a fi de donar seguretat jurídica als operadors i optimitzar el funcio-
nament dels serveis públics i aconseguint una major eficiència en la despesa.
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g) Estableixi les bases i els principis generals de les formes d’actuació connexes 
i amb incidència en la contractació pública, d’una manera coherent amb les normes 
sectorials específiques de l’àmbit sanitari i social, com ara, entre d’altres, les dels 
serveis d’internament, d’atenció primària, d’atenció sociosanitària, de salut mental 
o d’atenció de les drogodependències.

h) Estableixi que els processos de contractació pública han de garantir l’aplicació 
per part de les empreses participants del conveni sectorial de referència, o el d’empresa 
en cas que contingui millores, i de les clàusules de subrogació laboral corresponents.

i) Estableixi que els processos de contractació pública han d’excloure les empre-
ses que hagin incomplert les lleis de morositat europees i espanyoles, penalitzant, si 
escau, les empreses adjudicatàries que incompleixen aquesta obligació.

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

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de modificar la legislació 
bàsica de l’Estat a fi de clarificar i simplificar els processos de contractació pú-
blica, eliminant-ne aspectes innecessaris de tramitació interna, per a permetre un 
desenvolupament normatiu adaptat a les diverses administracions públiques i que 
aquestes administracions puguin exercir plenament llurs competències en matèria 
de contractació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Moció 127/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les balances fiscals 
i el dèficit d’inversions
302-00166/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les balances fiscals i el dèficit d’inversions (tram. 302-00166/13), presen-
tada pel diputat Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65348), 
pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 65615) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 65624 i 65890).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata, una vegada més, el baix nivell d’execució 

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat que liquidi urgentment els imports no executats en 

infraestructures durant el 2021 per a destinar-los a infraestructures.
b) Exigir al Govern de l’Estat les dades necessàries per a calcular les balances 

fiscals dels exercicis del 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i el 2021.
c) Calcular i publicar les balances fiscals una vegada disposi de la informació 

necessària, d’acord amb el que estableix la Llei 10/2012, del 25 de juliol, de publi-
cació de les balances fiscals.
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d) Calcular quin seria el pressupost de la Generalitat sense dèficit fiscal, tenint 
en compte les balances fiscals que s’hagin calculat.

e) Elaborar, en el termini de tres mesos i amb la participació d’agents socials, 
econòmics i polítics, una llista d’inversions prioritàries per a Catalunya i exigir al 
Govern de l’Estat que es comprometi a seguir un calendari d’execució de quatre 
anys com a màxim.

f) Sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs integral i complet de Rodalies de Ca-
talunya a la Generalitat, inclosos el finançament, els trens, el personal, les vies, les 
catenàries, entre altres.

g) Impulsar, dins la Generalitat, una comissió de seguiment periòdic de l’exe-
cució de les infraestructures pressupostades per l’Estat a Catalunya, amb la partici-
pació d’actors econòmics i socials rellevants i amb el compromís d’informar-ne el 
Parlament com a mínim semestralment.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 128/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat
302-00163/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els jutjats de pau com a garants del servei de justícia de proximitat (tram. 
302-00163/13), presentada pel diputat Pere Albó Marlés, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la tasca que acomplei-

xen els jutges de pau com a garants d’un model de justícia de proximitat arreu del 
territori.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per evitar l’eliminació dels jutjats de pau i defensar-ne la permanèn-

cia als municipis de Catalunya.
b) Reclamar al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Dipu-

tats i del Senat la modificació del Projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa 
del servei públic de justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i de mante-
nir, a Catalunya, llurs funcions.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Moció 129/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la desinversió 
crònica de l’Estat a Catalunya
302-00165/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la desinversió crònica de l’Estat a Catalunya (tram. 302-00165/13), pre-
sentada pel diputat Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65349).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya denuncia la discriminació permanent i sistemàtica 

de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans en l’execució pressupostària, una 
discriminació estructural que es repeteix independentment de qui estigui al capda-
vant del Govern de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya constata que aquesta discriminació sistemàtica 
impacta negativament en el conjunt de l’economia catalana i que la paralització 
d’inversions estratègiques, com l’accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona - el Prat, 
l’impuls del Corredor Mediterrani o el manteniment i modernització del servei fer-
roviari de rodalia, es tradueix en menys oportunitats econòmiques, en una inad-
missible pèrdua de competitivitat per al teixit productiu i els treballadors, i en molt 
menys benestar per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya considera especialment greu la incapacitat d’exe-
cutar les inversions pressupostades per part de Renfe-Adif, imprescindibles per a 
fer front a l’emergència climàtica i garantir la qualitat de vida dels treballadors de 
Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que la infraexecució ferroviària no es 
pot compensar prometent la priorització d’infraestructures viàries de mobilitat ob-
soletes, sense consens i inapropiades en un context d’emergència climàtica i de col-
lapse dels combustibles fòssils.

5. El Parlament de Catalunya considera imprescindible que el Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana estableixi mecanismes i mesures que garanteixin 
que les inversions pressupostades per al 2021 i no executades s’executin al llarg del 
2022 o, a tot tardar, el 2023, i que formuli públicament abans de tres mesos la pla-
nificació i concreció de les actuacions corresponents.

6. El Parlament de Catalunya exigeix el traspàs a la Generalitat del finançament 
i de l’execució i titularitat del conjunt del sistema ferroviari, incloent-hi els serveis 
de rodalia, mitjana distància i alta velocitat, per a garantir la transformació cap a la 
mobilitat sostenible i la priorització del transport públic, i també el traspàs de la ges-
tió de l’aeroport de Barcelona - el Prat, per a assegurar que el seu futur es decideix 
sobre consensos territorials i que està condicionat a criteris ambientals i socials.

7. El Parlament de Catalunya es referma en el seu compromís d’avançar cap a un 
estat propi que permeti a Catalunya gestionar amb plenitud els seus recursos per a 
garantir la prosperitat i el benestar de la ciutadania, i en la convicció que l’exercici 
del dret a decidir per part de la ciutadania de Catalunya és la millor garantia contra 
l’arbitrarietat i la discriminació sistemàtica per part de l’Estat espanyol.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quantificar, en el termini d’un 
mes, les xifres de la inversió pressupostada i no executada del 2014 al 2021, i a exi-
gir a l’Estat un fons de compensació per a corregir les pèrdues econòmiques gene-
rades per aquesta discriminació sistemàtica que inclogui l’import pressupostat i no 
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executat des del 2014 fins al 2019, o fins al 2020 i el 2021 en cas que l’Estat sigui 
incapaç d’executar aquestes inversions al llarg del 2022 i el 2023.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de garantir la seguretat 
ciutadana
300-00181/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per al desenvolupament 
turístic
300-00190/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 2022-2023 en el servei 
públic d’educació
300-00191/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre infraestructures
300-00192/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-
2023
300-00193/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.
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Interpel·lació al Govern sobre el balanç del curs escolar 2021-2022
300-00194/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del Consell 
d’Europa
300-00195/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 30.06.2022, DSPC-P 69.

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les persones que 
exerceixen el treball sexual
300-00196/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls del sector audiovisual en 
català
300-00197/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques LGBTI
300-00198/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 28.06.2022, DSPC-P 67.



BOPC 351
5 de juliol de 2022

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 22

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

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la 
Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l’ús d’energia procedent  de 
fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència energètica 
dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica
295-00129/13

DICTAMEN

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda el 
30 de juny de 2022, ha estudiat el text de la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001, relativa 
al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE,  
relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, relativa a 
l’eficiència energètica (tram. 295-00129/13).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 204 del Reglament del Parlament, 
la Comissió ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat de la 
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual 
es modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l’ús 
d’energia procedent de fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE, relativa 
a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, relativa a 
l’eficiència energètica

1. Antecedents
a) Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals 

han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat 

i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències 
legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que el Par-
lament de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb 
relació als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la 
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, 
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de trametre als parla-
ments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea 
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.

b) Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mix-

ta per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, el 2 de juny de 
2022, la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l’ús d’energia proce-
dent de fonts renovables, la Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència energètica 
dels edificis, i la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica (tram. 295-
00129/13).
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La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament 
li trametés el dictamen motivat corresponent sobre la possible vulneració del prin-
cipi de subsidiarietat.

De conformitat amb el que estableixen l’article 204.1 i 2 del Reglament del 
Parlament i l’Acord de la Mesa del Parlament del 6 de juliol de 2021, la Mesa del 
Parlament va acordar delegar a la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Trans-
parència i Cooperació l’admissió a tràmit i la tramitació de la iniciativa i l’ober-
tura d’un termini perquè els grups parlamentaris hi poguessin formular obser-
vacions.

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió del 7 de juny de 2022, va admetre a tràmit el projecte d’acte legislatiu objecte 
de dictamen.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a tra-
metre el dictamen a les Corts Generals fineix el 30 de juny de 2022.

c) Objecte
La proposta d’acte legislatiu pretén accelerar l’eficiència energètica i el desplega-

ment d’energia renovable a la Unió Europea amb l’objectiu de tenir un sistema ener-
gètic més independent de tercers països.

Per a aconseguir aquests objectius, la proposta té per objecte simplificar i escur-
çar d’una manera coordinada i harmonitzada a tota la Unió Europea els processos 
administratius de concessió d’autoritzacions aplicables als projectes d’energies re-
novables.

Les disposicions més destacables són: 
L’article 1.1, que afegeix en l’article 2 de la Directiva (UE) 2018/2001 una nova 

definició del terme «zona propicia per a les renovables». Es tracta d’una ubicació 
específica, en terra o al mar, que un estat membre ha designat com a propicia per a 
instal·lar-hi centrals de producció d’energia a partir de fonts renovables que no si-
guin centrals de combustió de biomassa.

L’article 1.4, que introdueix un nou article 15 ter, relatiu a l’obligació dels estats 
membres de definir les zones terrestres i marines necessàries per a instal·lar-hi cen-
trals de producció d’energia a partir de fonts renovables amb la finalitat de contri-
buir als objectius d’energies renovables per al 2030.

I l’article 1.5, que introdueix un nou article 15 quater, sobre l’obligació dels es-
tats membres d’adoptar un o diversos plans que designin zones especialment ade-
quades per a instal·lar-hi centrals de producció d’energia a partir de fonts renova-
bles.

d) Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La base jurídica de la proposta són els articles 194.2 i 192.1 del Tractat de fun-

cionament de la Unió Europea (TFUE).
La proposta, per tant, es fonamenta jurídicament en el TFUE, i en particular en 

les competències de la Unió Europea en matèria d’energia i medi ambient.
L’article 194.2 estableix la base jurídica per a proposar mesures per a desenvolu-

par energies noves i renovables i fomentar l’eficiència energètica, que són objectius 
de la política energètica de la Unió Europea (article 194.1.c del TFUE).

L’article 192.1 estableix la base jurídica per a emprendre les mesures necessàries 
en matèria de medi ambient que estableix l’article 191.

e) Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La proposta podria afectar les competències i els interessos de la Generalitat de 

Catalunya en matèria d’energia (article 133 de l’EAC). Aquest article disposa el se-
güent: 

«1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria d’ener-
gia. Aquesta competència inclou en tot cas: 



BOPC 351
5 de juliol de 2022

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 24

»a) La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i transport 
d’energia, l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions que transcorrin 
íntegrament pel territori de Catalunya i l’exercici de les activitats d’inspecció i 
control de totes les instal·lacions existents a Catalunya.

»b) La regulació de l’activitat de distribució d’energia que s’acompleixi a Ca-
talunya, l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions corresponents i 
l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes les instal·lacions existents 
a Catalunya.

»c) El desplegament de les normes complementàries de qualitat dels serveis 
de subministrament d’energia.

»d) El foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica.
»2. La Generalitat participa, per mitjà de l’emissió d’un informe previ, en el 

procediment d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions de producció i 
transport d’energia que ultrapassen el territori de Catalunya o si l’energia és ob-
jecte d’aprofitament fora d’aquest territori.

»3. La Generalitat participa en la regulació i la planificació d’àmbit estatal del 
sector de l’energia que afecti el territori de Catalunya.»

L’article 149.1.25a de la Constitució espanyola estableix que l’Estat té la compe-
tència exclusiva per a determinar les bases del règim miner i energètic.

2. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’ac-

ció de la Unió Europea en aquest àmbit material és necessària perquè els estats 
membres no poden aconseguir per si sols un desplegament rendible, ràpid i a gran 
escala d’energia renovable sostenible en consonància amb el Pacte Verd Europeu. 
Tenint en compte, per tant, les diferents polítiques d’energia dels estats membres, 
una actuació a escala de la Unió Europea té més probabilitats d’aconseguir l’objectiu 
climàtic de la Unió i d’augmentar l’ús de les energies renovables que no una actuació 
a escala nacional o local.

A més, la durada i la complexitat dels procediments de concessió d’autoritza-
cions varien considerablement entre els estats membres. En aquest sentit, és neces-
sari un enfocament europeu coordinat a fi d’escurçar i simplificar aquests procedi-
ments i els processos administratius.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament pels tractats 
a la competència de les institucions de la Unió Europea i en què el valor afegit i la 
necessitat d’acció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’ade-
qua al principi de subsidiarietat.

3. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou que el projecte d’acte legislatiu s’ajusta al 

principi de subsidiarietat.
No obstant això, les administracions regionals amb competències en la matèria 

haurien de participar en la definició o la delimitació de les zones de llur territori pro-
picies per a instal·lar-hi centrals de producció d’energia a partir de fonts renovables.

A més, l’article 133.2 de l’EAC estableix que «la Generalitat participa, per mit-
jà de l’emissió d’un informe previ, en el procediment d’atorgament de l’autorització 
de les instal·lacions de producció i transport d’energia que ultrapassen el territori de 
Catalunya o si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest territori».

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comis-

sió, Francesc de Dalmases i Thió
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva política 
per a donar suport als treballadors inscrits al règim especial de 
treballadors autònoms
302-00164/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 33, tinguda el 30.06.2022, DSPC-P 69.
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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 d’implantació del programa trilingüe d’alternança 
de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua 
anglesa per a docents
202-00043/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CUP-NCG; GP JxCat; GP ERC (reg. 65358; 65407; 65902).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.07.2022 al 06.07.2022).
Finiment del termini: 07.07.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural
202-00044/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX; GP ERC (reg. 65408; 65770; 65903).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.07.2022 al 06.07.2022).
Finiment del termini: 07.07.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00624/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64420 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 29.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 64420)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a plantejar la creació, en un termini 
màxim de sis mesos, d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econò-
mic a Catalunya, amb lideratge públic-privat i orientat a definir i proposar les estra-
tègies tractores per tal de garantir el futur de la indústria al nostre país.
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Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les 
víctimes del franquisme i el postfranquisme
250-00628/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61729 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.06.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 61729)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les vícti-
mes del franquisme i el postfranquisme (tram. 250-00628/13).

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

2. Donar suport a tota la família de Gustau Muñoz, assassinat a trets pel Cos de 
Policia Armada i de Trànsit als carrers de Barcelona, per al personament com a acu-
sació a la querella argentina contra els crims del franquisme i l’ex-ministre Martín 
Villa, incorporant-hi així el cas de Gustau Muñoz.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha 
d’acollir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, 
de Sant Celoni
250-00657/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65904; 66076).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Proposició de llei de creació 
d’un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant
250-00659/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66077).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la urgència de la construcció d’un 
hospital nou a les Terres de l’Ebre
250-00660/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65905; 66078).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un reglament de 
desplegament de la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de 
menors a Catalunya
250-00661/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65906; 66079).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la normalització de l’existència de 
l’extrema dreta
250-00662/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 66080).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, 
a Lleida
250-00663/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65907; 66081).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trastorns d’aprenentatge
250-00664/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65908; 66082).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els equipaments educatius de Premià 
de Mar
250-00665/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65909; 66083).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Premià 
de Dalt
250-00666/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65910; 66084).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud del cessament del delegat i 
de la delegada adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00667/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65911; 66085).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de la Fàbrica de la Colònia 
de Filatures Casals d’Alfarràs com a bé d’interès nacional
250-00668/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65912; 66086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució per a suprimir les subvencions, els ajuts i els 
contractes amb Plataforma per la Llengua
250-00670/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65913; 66087).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els insults d’una col·laboradora de TV3 
en les xarxes socials
250-00671/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65914; 66088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre uns habitatges socials de l’Incasòl a 
Manlleu
250-00672/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65915; 66089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les donacions per a l’adquisició 
d’aliments destinats a les persones en situació d’exclusió social
250-00673/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65916; 66090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció del consum energètic dels 
centres educatius
250-00674/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65917; 66091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la senyalització del Pont d’Esplugues 
per part del Memorial Democràtic
250-00675/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65918; 66092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el torn d’ofici penitenciari
250-00676/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65919; 66093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de la inversió en pisos 
tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00677/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65920; 66094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra 
Freda
250-00678/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65921; 66095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la 
Fundació Princesa de Girona
250-00679/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65922; 66096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg social i la 
reducció de l’atur de llarga durada
250-00680/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65923; 66097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la situació econòmica 
i laboral de les petites i mitjanes empreses
250-00681/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65924; 66098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d’ajuts per al 
pagament del lloguer de l’habitatge
250-00682/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65925; 66099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els referents de gènere als centres 
penitenciaris
250-00683/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65926; 66100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra i un parc de bombers a Calafell i Cunit
250-00684/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 65927; 66101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.07.2022 al 13.07.2022).
Finiment del termini: 14.07.2022; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre la situació a l’Equador
401-00019/13

ACORD DE LA JUNTA

28.06.2022

El 13 de juny, la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l’Equador i altres 
organitzacions socials van iniciar una aturada nacional en protesta contra les políti-
ques del govern equatorià.

L’exèrcit i la policia han fet un ús desproporcionat de la força contra la protesta 
social que pot haver desembocat en detencions arbitràries. La declaració de l’estat 
d’alarma a diverses províncies del país i els fets descrits no contribueixen a crear un 
clima de normalitat democràtica ni de respecte envers les minories indígenes, que 
tenen dret a ésser respectades. Per aquest motiu, cal que les autoritats de l’Equador 
prenguin mesures urgents per a posar fi a aquesta situació.

Amb l’arribada de la mobilització a la capital del país, les forces policials i mi-
litars han impedit el dret a la protesta, reconegut per l’article 98 de la Constitució 
de l’Equador.

Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
– Lamenta la mort de persones a causa dels enfrontaments violents produïts du-

rant les mobilitzacions i condemna l’ús desproporcionat de la força contra les per-
sones mobilitzades i totes les accions que atemptin contra llurs drets fonamentals.

– Condemna tots els discursos racistes i estigmatitzadors contra els pobles i les 
nacionalitats indígenes de l’Equador, que contribueixen a polaritzar la societat equa-
toriana.

– Fa una crida a garantir els drets a la protesta social i a la resistència, protegits 
per la Constitució equatoriana, i insta les autoritats equatorianes a garantir els drets 
i llibertats dels defensors i defensores dels drets humans i de les organitzacions so-
cials i indígenes.

– Considera que el Govern de l’Equador ha d’aplicar les doctrines del dret inter-
nacional en relació amb l’ús de la força per part de les forces de seguretat i demana 
que es garanteixin els drets civils, processals i de presumpció d’innocència dels de-
tinguts, entre els quals els de Leónidas Iza, president de la Confederació de Nacio-
nalitats Indígenes de l’Equador.

– Expressa la seva solidaritat amb les persones que protesten i fa una crida al 
diàleg amb plenes garanties i condicions per a tots els actors implicats.

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

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el 24 de juny de 2022
401-00020/13

ACORD DE LA JUNTA

28.06.2022

El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla, segons 
que va informar la Delegació del Govern a la ciutat autònoma. Unes dues mil per-
sones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del Barri Xinès, 
de les quals cinc-centes van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder tras-
passar la frontera i arribar a Melilla 133 persones, majoritàriament d’origen sudanès 
i txadià.

Durant el salt, la policia espanyola i la marroquina van ometre manifestament 
el deure de socors i d’atenció de les demandes d’asil, van atacar les persones que 
intentaven saltar i van provocar la mort de, fins avui, trenta-set persones negroafri-
canes, que van morir al costat marroquí. La brutalitat policial amb què les van rebre 
també va deixar setanta-sis ferits, tretze dels quals en estat greu. S’ha pogut cons-
tatar també el llançament a curta distància de pots de fum per part dels antiavalots 
de la Guàrdia Civil cap a les persones que eren a la tanca, la qual cosa va generar 
una situació de gran perill per a llur integritat física i moral i la caiguda de moltes 
persones des d’una alçada de fins a sis metres.

Aquests fets són un recordatori violent del fracàs de les polítiques migratòries 
de la Unió Europea i els estats membres, impregnades de racisme institucional. Els 
trenta-set morts i els centenars de ferits, reportats per les organitzacions no governa-
mentals que treballen en territori marroquí, són l’esfereïdor resultat de les polítiques 
d’externalització de les fronteres de la Unió Europea.

Als episodis de violència física i l’agressivitat que presenta l’arquitectura fronte-
rera en si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones 
en trànsit, com s’ha documentat en els nombrosos vídeos que associacions defenso-
res dels drets humans han compartit. En aquests moments no es pot deixar de de-
nunciar el sobreseïment del cas d’assassinat de quinze persones migrants al Tarajal, 
que mostra que els fets a la tanca de Melilla no es poden considerar un fet aïllat en 
les polítiques migratòries amb relació a persones que no s’assemblen fenotípicament 
al cànon espanyol o europeu.

Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són nous, però sí que s’han incre-
mentat com a conseqüència de l’últim acord entre el Govern espanyol i el Marroc. 
En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat espanyol va abandonar la seva his-
tòrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a 
l’autodeterminació i va passar a donar suport al pla marroquí per al territori, al qual 
pretén dotar de més autonomia.

L’externalització de la gestió de fronteres també es materialitza en la privatitza-
ció d’aquestes. Al juliol del 2020 es va fer públic que deu multinacionals, entre les 
quals ACS, Indra i Ferrovial, gestionen el 65% del pressupost en matèria migratòria 
de l’Estat espanyol i es beneficien directament d’aquesta política restrictiva basada 
en una suposada eficiència econòmica que no és real.

La política migratòria de la Unió Europea és una altra expressió d’aquesta di-
nàmica de racisme institucional que, atès el substrat antinegre i colonial d’Europa, 
vulnera els drets més bàsics i fonamentals, avantposa els criteris econòmics a la in-
tegritat de les persones que migren des del sud global i converteix així el territori 
europeu en una fortalesa mortal.

Amb el canvi climàtic en el moment més àlgid i la fam provocada pel bloqueig 
del gra a causa de la guerra d’Ucraïna, la gent que fugirà de la gana i la misèria crei-
xerà exponencialment.
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Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
– Condemna la brutal violència policial marroquina i espanyola, que represen-

ta una vulneració flagrant dels drets humans, i la política il·legal de devolucions en 
calent, i rebutja les declaracions del president del Govern de l’Estat espanyol en què 
elogiava la violenta resposta de les autoritats marroquines que va provocar la mort 
de desenes de persones (per ara trenta-set, però es tracta d’un nombre incert que no 
fa res més que augmentar).

– Constata que els fets ocorreguts a la tanca de Melilla el passat 24 de juny són 
fruit de la legislació en política migratòria de l’Estat espanyol, els tractats de la Unió 
Europea i la gestió i externalització frontereres que se’n deriven.

– Constata que cal garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les per-
sones que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de mil persones que s’han 
quedat al territori marroquí.

– Considera que els organismes competents han de garantir una atenció sanitària 
adequada i de qualitat a tots els hospitalitzats arran d’aquesta tragèdia.

– Expressa la necessitat d’habilitar l’accés a les oficines establertes a les fronteres 
de Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la voluntat de sol·licitar protec-
ció internacional.

– Demana avançar en la identificació dels cadàvers i la localització dels familiars, per 
a garantir-los una sepultura digna, a través dels serveis consulars espanyols al Marroc.

– Considera necessari que s’obri una investigació, que el Govern de l’Estat es-
tableixi mecanismes de rendició de comptes per a atribuir responsabilitats per les 
violacions, les morts i les desaparicions ocorregudes en les vies d’accés i que es po-
sin en marxa processos de veritat, justícia i reparació a les víctimes i llurs familiars.

– Considera que les institucions europees i el Govern de l’Estat, en particular, 
han de garantir el dret a migrar, amb respecte als drets humans, socials, civils i po-
lítics, per a totes les persones, com ja s’està fent en el cas de les persones que migren 
amb motiu de la guerra a Ucraïna. Per això, demana que es derogui la Llei d’estran-
geria i que s’habilitin vies legals i segures d’arribada a territori europeu que no posin 
en perill la vida de les persones migrants a través de les rutes marítimes i terrestres. 
Així mateix, considera que cal posar fi a l’externalització del control de les fronteres 
i retirar el suport públic a les accions que hi estan provocant morts.

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

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DE LA COORDINADORA

El dia 30 de juny de 2022 s’ha constituït l’Intergrup de Drets Sexuals i Repro-
ductius. De conformitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat 
pels membres següents: 

GP Socialistes i Units per Avançar
Gemma Lienas Massot

GP d’Esquerra Republicana
Jenn Díaz Ruiz 
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GP de Junts per Catalunya
Aurora Madaula i Giménez

GP de Vox en Cataluña
Maria Elisa García Fuster

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
Laia Estrada Cañón 

GP d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

GP de Ciutadans
Anna Grau Arias

G Mixt
Lorena Roldán Suàrez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit  
coordinadora a la diputada Aurora Madaula i Giménez.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2022
La coordinadora de l’Intergrup, Aurora Madaula i Giménez

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL COORDINADOR

El dia 26 de maig de 2022 s’ha constituït l’Intergrup del Sàhara. De conformitat 
amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres següents: 

GP Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos

GP d’Esquerra Republicana
Juli Fernàndez i Olivares

GP de Junts per Catalunya
Francesc de Dalmases i Thió

GP de Vox en Cataluña
Alberto Tarradas Paneque

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
Basha Changue Canalejo

GP d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

GP de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

G Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit  
coordinador el diputat Juli Fernàndez i Olivares.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2022
El coordinador de l’Intergrup, Juli Fernàndez i Olivares
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre
357-00529/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 14.06.2022, DSPC-C 337.

Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre
357-00530/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 14.06.2022, DSPC-C 337.

Compareixença d’Agustí Sánchez Arcilla, professor del Departament 
d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta 
de l’Ebre
357-00531/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 14.06.2022, DSPC-C 337.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 14.06.2022, DSPC-C 337.
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Compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
357-00651/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya
357-00652/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença de Pere Macias i Arau, coordinador del Pla de 
rodalies de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00653/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença d’una representació de l’equip directiu de Renfe 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb 
Catalunya
357-00654/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença d’una representació de l’equip directiu d’Adif davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00655/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.
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Compareixença de Germà Bel, catedràtic de la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00656/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.

Compareixença de Joan Amorós, president de Ferrmed, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00657/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 
en la sessió 3, tinguda el 22.06.2022, DSPC-C 352.
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