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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 418/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació d’un 
pla de difusió del flamenc
250-00553/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 12, 22.06.2022, DSPC-C 356

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió del 
flamenc (tram. 250-00553/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 52361).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que el flamenc és una expressió cultural 

que cal preservar i enfortir a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels professionals del flamenc i 

dels professionals del sector de la cultura de Catalunya durant la pandèmia origina-
da per la covid.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la difusió, el coneixe-
ment i la protecció del flamenc català i a estudiar la creació d’una subcomissió espe-
cífica de flamenc en el marc de la revisió del Pla integral de la música.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la vicepresidenta en fun-

cions de presidenta de la Comissió, Sílvia Romero Galera

Resolució 419/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els fons del còmic
250-00571/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 12, 22.06.2022, DSPC-C 356

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el Museu del Còmic de Catalunya (tram. 
250-00571/13), 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. 56736).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la Comissió de Cultu-

ra en el termini de sis mesos un informe sobre l’estat dels fons del còmic sobre la 
base dels treballs de la Biblioteca de Catalunya que inclogui, entre altres elements, 
els fons de la Generalitat, altres fons públics a Catalunya, com ara els procedents de 
museus i ens locals, amb llur localització, i les adquisicions fetes.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2022
La secretària de la Comissió, Anna Torrentà Costa; la vicepresidenta en fun-

cions de presidenta de la Comissió, Sílvia Romero Galera
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Resolució 420/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola 
Remolins, de Tortosa
250-00149/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 20, 28.06.2022, DSPC-C 358

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa (tram. 
250-00149/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 9838) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 12610).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre) per a iniciar 

les obres necessàries de manteniment de l’edifici de l’Escola Remolins d’aquest mu-
nicipi, com les següents: 

1r. Instal·lar una tanca a l’inici de la rampa per a evitar l’entrada de persones alie-
nes al centre.

2n. Reparar el paviment de la rampa d’accés al centre.
3r. Pintar la façana exterior del centre.
4t. Reparar el paviment del pati, actualment en molt mal estat.
5è. Pintar l’interior del centre.
6è. Fer una actuació general en espais interiors d’obra menor en tot el centre, en-

tre els quals la millora del paviment de les aules i els passadissos.
7è. Renovar totes les persianes del centre que estan en mal estat.
b) Iniciar de manera urgent, quan es disposi del terreny cedit per l’Ajuntament 

de Tortosa, els tràmits necessaris per a la construcció d’un nou edifici per a l’Es-
cola Remolins i establir vincles amb el campus de la Universitat Rovira i Virgili a 
Tortosa, atès que està situat al mateix barri i s’hi imparteixen els graus d’educació 
infantil i d’educació primària.

c) Iniciar un procés de diàleg entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Tortosa que permeti arribar a un acord sobre el nou emplaçament de l’Escola Re-
molins

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,  

Marta Moreta Rovira

Resolució 421/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Centre 
d’Educació Especial Els Àngels, de Palamós
250-00510/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 20, 28.06.2022, DSPC-C 358

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’escola d’educació especial Els Àngels, 
de Palamós (tram. 250-00510/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 48814).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Cercar una solució definitiva per al Centre d’Educació Especial Els Àngels, de 

Palamós (Baix Empordà), i per a tots els centres d’educació especial de Catalunya.
b) Presentar, durant el 2022, l’estudi de la situació dels centres d’educació espe-

cial per a poder trobar, abans del final del curs 2022-2023, conjuntament amb les 
administracions implicades, la millor manera d’assumir el càrrec del conjunt de les 
despeses del manteniment i la gestió dels centres.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,  

Marta Moreta Rovira

Resolució 422/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats 
educatives de Lleida i la construcció de l’Institut de Cappont
250-00529/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 20, 28.06.2022, DSPC-C 358

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i 
la construcció de l’Institut de Cappont (tram. 250-00529/13), 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. 52363).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar de manera efectiva per l’escolaritat dels infants i dels joves de Lleida, 

i a atendre especialment l’educació secundària obligatòria oferint a les famílies i 
als alumnes els equipaments educatius necessaris, d’acord amb els increments de 
la població escolar en aquesta etapa, i alhora, atendre aquesta etapa educativa amb 
qualitat, equitat i igualtat d’oportunitats.

b) Iniciar dins el termini de vint-i-quatre mesos la licitació de les obres de cons-
trucció de l’Institut de Cappont, de Lleida (Segrià), per a donar resposta a la neces-
sitat de millorar l’escolarització al barri de Cappont i, alhora, equilibrar adequada-
ment la distribució dels equipaments educatius a la ciutat.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022.
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,  

Marta Moreta Rovira
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Resolució 423/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’edifici per als alumnes de secundària de l’Institut Escola Santa 
Anna, de Premià de Dalt
250-00566/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 20, 28.06.2022, DSPC-C 358

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’allot-
jar els alumnes de secundària de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt 
(tram. 250-00566/13), 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. 56739).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar urgentment el Pla econòmic i financer d’inversions en construcci-

ons escolars perquè inclogui les obres de construcció de l’edifici que ha d’allotjar 
els alumnes d’educació secundària obligatòria i batxillerat de l’Institut Escola Santa 
Anna de Premià de Dalt (Maresme).

b) Redactar el projecte de construcció en el termini de sis mesos.
c) Habilitar una partida pressupostària específica per a aquest projecte de cons-

trucció en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2023.
d) Adquirir el compromís que el nou edifici comenci a funcionar el curs 2023-

2024.
e) Comunicar l’adopció d’aquesta resolució a la direcció de l’Institut Escola San-

ta Anna i a l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,  

Marta Moreta Rovira

Resolució 424/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els accidents 
als centres escolars
250-00569/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 20, 28.06.2022, DSPC-C 358

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els accidents en els centres esco-
lars (tram. 250-00569/13), 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. 56740).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Considerar l’eficàcia de disposar, mitjançant l’enquesta de salut de Catalunya 

que elabora el Departament de Salut, de les preguntes sobre el lloc on els menors 
d’edat han patit un accident.

b) Cercar els mecanismes adequats per a recollir en les memòries dels centres 
educatius i per part del Departament d’Educació, durant el 2022, les dades dels ac-
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cidents produïts als centres escolars i en horari lectiu o en activitats extraescolars, 
amb indicació del tipus d’accident i les característiques de la persona que l’ha patit.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,  

Marta Moreta Rovira
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66146 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66146)

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

1. Dotar d’un sistema de formació i assessorament necessaris als centres docents 
de Catalunya per tal d’avançar en el canvi de mirada cap a un sistema inclusiu, per 
tal d’atendre de manera adequada tot l’alumnat, inclòs l’alumnat amb necessitats es-
pecífiques de suport educatiu, (que inclou l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge), 
d’acord amb la Llei Orgànica 3/2020, la Llei 12/2009, la Resolució ENS/1544/2013 
i el Decret 150/2017.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 3

3. Reforçar els mecanismes de detecció de l’alumnat amb trastorns d’aprenentat-
ge a través de la col·laboració i compartició de dades entre administracions.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66147 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66147)

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

1. Preveure la retirada dels mòduls prefabricats de l’Institut Jaume i Pedrol de 
Sant Joan Despí, tan aviat com no siguin necessaris per escolarització.

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

2. Mantenir un seguiment específic del possible creixement urbanístic de la po-
blació i els seus efectes sobre el padró d’habitants, que s’adeqüi a la previsió de fu-
tures necessitats de places educatives en el cas de produir-se una expansió demogrà-
fica en el municipi de Sant Joan Despí.
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Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66148 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66148)

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

1. Continuar treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Vilafant en l’accep-
tació i formalització de la cessió d’un solar per a la construcció del nou institut al 
municipi.

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

2. Determinar el calendari per a la construcció del nou institut de Vilafant tan 
bon punt es disposi de la cessió completa del solar.

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

3. Determinar el calendari per a la construcció del nou institut de Vilafant un 
cop es disposi de la cessió del solar.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, 
de Premià de Mar
250-00654/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66149 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 66149)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar els tràmits necessaris per 
portar a terme la signatura del conveni, entre el Departament d’Educació i l’Ajunta-
ment de Premià de Mar, per a la construcció de l’Escola Mar Nova de Premia de Mar.

Proposta de resolució sobre les associacions de consumidors de 
cànnabis
250-00669/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 68127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2022 al 15.07.2022).
Finiment del termini: 18.07.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució de denúncia de la violació de drets humans a 
Papua Occidental (Indonèsia)
250-00685/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 68138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2022 al 15.07.2022).
Finiment del termini: 18.07.2022; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
digitals
302-00177/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 les polítiques digitals (tram. 300-00202/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya La importància estratègica que tenen les infraes-

tructures digitals en el desenvolupament sòcio-econòmic dels territoris de Catalu-
nya. D’aquesta manera, cal garantir que el ràpid procés de transformació digital que 
estem vivint a la nostra societat i a l’economia arriba a totes les comarques i pobles, 
així com, a totes les persones i famílies.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Elaborar i aprovar la nova Agenda Digital 2025 per tal de revisar i actualit-

zar l’estratègia de transformació digital de la societat i l’economia, tenint en compte 
els canvis derivats de la Covid-19, la guerra d’Ucraïna o els Fons Next Generation, 
entre d’altres.

3. Revisar els terminis per fer arribar la fibra òptica al conjunt dels municipis de 
Catalunya el 2023 i prendre les mesures necessàries per tal que la totalitat dels ma-
teixos tinguin internet de 100 Megas abans d’acabar el 2024.

4. Revisar i millorar l’estratègia de desplegament de la fibra òptica de la Xarxa 
Oberta de Catalunya (XOC), prioritzant el desplegament en zones aïllades on no hi 
ha operadors privats.

5. Garantir l’arribada d’internet de nova generació (NGA) i cobertura 5G a tots 
els polígons industrials de Catalunya abans d’acabar el 2024. També s’haurà de ga-
rantir la cobertura, estudiant les diferents tecnologies, de càmpings, hotels, restau-
rants, explotacions agràries i ramaderes, botigues o d’altres empreses de les zones 
rurals.

6. Revisar els plans estratègics actuals, o elaborar-ne de nous, per tal de garantir 
la cobertura de fibra òptica o d’internet amb d’altres tecnologies als 3.900 nuclis de 
població, abans d’acabar el 2024.

7. Estudiar la possibilitat d’estendre a tot Catalunya la prova pilot que han iniciat 
el Consell General d’Aran i l’operador HISPASAT, per fer arribar internet per satè-
l·lit en zones aïllades.
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8. Presentar, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, un informe 
amb els criteris i condicions dels nous contractes corporatius de connectivitat, gestió 
de torres o el contracte de la Xarxa Oberta de Catalunya, entre d’altres, que finalit-
zen els anys 2022 i 2023. Fer els canvis necessaris per tal d’assegurar que es garan-
teix la cobertura de fibra òptica i 5G arreu del territori.

9. Presentar un informe de mesures a impulsar per tal de garantir la competència 
efectiva en operadors privats d’internet de nova generació (NGA) al màxim nume-
ro de municipis, que a l’any 2019 només es garantia en 16 municipis de Catalunya.

10. Revisar i actualitzar els convenis entre la Generalitat de Catalunya i les Di-
putacions provincials per tal d’assegurar el compliment del mateix i el desplegament 
de la xarxa de fibra òptica a tot el territori.

11. Impulsar una base de dades actualitzada i detallada de la cobertura de fibra 
òptica i 5G arreu de les 3.900 entitats de població que hi ha Catalunya.

12. Presentar, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, cada 6 me-
sos, un informe sobre el desplegament de la fibra òptica i de la cobertura de mòbil 
a Catalunya.

13. Crear un canal i un procediment per a resoldre queixes, problemes o dubtes 
sobre la falta de cobertura de fibra òptica o de telefonia mòbil.

14. Fomentar que els grups de recerca catalans especialitzats en comunicacions, 
antenes i processament de senyal, com el AMS o SPCOMNAV de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i els Antennalab o CommSensLab de la UPC, participin al 
programa de recerca liderat per la Unió Europea dins dels seus àmbits d’expertesa.

15. Impulsar la col·laboració entre la recerca i la indústria de telecomunicacions 
amb altres indústries rellevants pel teixit empresarial català, com l’automoció i la 
biomèdica, entre d’altres, per tal de posicionar-les en un lloc punter en les aplicaci-
ons tecnològiques de la connectivitat 6G.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’un 
fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a 
Vandellòs
302-00178/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 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).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar a les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona –que són les di-

rectament afectades per l’energia nuclear– el 50% dels recursos de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, relacionats amb les activitats 
de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear.
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2. Aprovar, abans d’acabar el tercer trimestre del 2022, el Reglament del Fons de 
Transició Nuclear. Aquest reglament ha de tenir els criteris adequats de distribució i 
comptar amb tots els agents del territori per a la seva gestió i governança.

3. Acabar amb el greuge històric i impulsar, d’una vegada per totes, un pla de 
reactivació econòmica –amb calendari i inversions concretes– per a les comarques 
de l’Ebre i del Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia de 
futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran
302-00179/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 68206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (tram. 300-00200/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aturar tota despesa destinada a la Candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern i 

renunciar a presentar candidatura per a l’any 2034.
2. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat de totes les despeses 

realitzades per tal de preparar i difondre la Candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern.
3. Desplegar els diferents mecanismes de governança territorial previstos en la 

legislació vigent per a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran: 
a) Completar, durant l’any 2023, el desplegament dels serveis territorials de tots 

els Departaments del Govern de la Generalitat a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran.
b) Revertir les retallades realitzades l’any 2012 al Conselh Generau d’Aran i 

millorar-ne substancialment el seu finançament en el proper exercici pressupostari.
4. Desplegar un pla específic d’habitatge social a l’Alt Pirineu i l’Aran, realit-

zar un cens d’habitatges buits, incentivar la rehabilitació energètica d’habitatges i 
la constitució de comunitats energètiques locals i impulsar mesures específiques 
per fixar la població jove al territori, tot garantint un accés assequible a l’habitatge 
i combatent el fenomen de la gentrificació associada al turisme i les segones i ter-
ceres residències.

5. Millorar la mobilitat i la connectivitat digital al conjunt de la vegueria de l’Alt 
Pirineu i l’Aran duent a terme, entre d’altres, les següents accions: 

a) Incrementar la freqüència de trens de la línia RL2 (Lleida - Balaguer - Tremp - 
La Pobla de Segur) fins arribar a un mínim de 8 viatges per sentit en dies feiners i 
4 en caps de setmana i festius.

b) Prioritzar el ferrocarril del Pirineu (Andorra - La Seu d’Urgell - Alp) entre les 
inversions en infraestructures de mobilitat a ser executades per part del Govern de 
la Generalitat en els propers 5 anys.

c) Desplegar el sistema de transport col·lectiu a la demanda al conjunt de la ve-
gueria de l’Alt Pirineu i l’Aran.
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d) Garantir, amb tots els municipis de la vegueria i amb la Diputació de Lleida, 
l’accés a la xarxa de telefonia mòbil i de 5G a tots els nuclis de població de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran.

6. Definir una estratègia de desenvolupament econòmic basada en la diversifica-
ció dels sectors productius al conjunt de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, con-
templant, entre d’altres els següents objectius: 

a) Afavorir el teletreball i la instauració de noves activitats digitals.
b) Gestionar des del sector públic les centrals hidroelèctriques a les quals els ca-

duquin les concessions.
c) Incentivar la recuperació del sector primari, en especial el vinculat a la rama-

deria i l’agricultura extensives i a l’aprofitament de les masses forestals. Afavorir 
també la recuperació de feines tradicionals de l’Alt Pirineu i l’Aran.

d) Diversificar el sector turístic, desestacionalitzant-lo i fent-lo menys depenent 
de la neu, tot aprofitant les oportunitats derivades de l’alt valor natural, paisatgístic, 
patrimonial i esportiu d’aquest territori.

e) Recuperar el potencial industrial d’aquest territori amb una estratègia orienta-
da a l’economia verda i la digitalització

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els col·lapses de 
l’autopista AP-7
302-00180/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la In-
terpel·lació al Govern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7 (tram. 300-00201/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1) Cree que el retorno de la obra pública a Cataluña es fundamental para la me-

jora de la movilidad intermodal de las personas y las mercancías, y que ésta es, 
a su vez, un elemento básico para posicionar a nuestra comunidad como un nodo 
logístico valioso en la red internacional de producción y distribución de bienes de 
todo tipo.

2) Sostiene que una interlocución fluida y leal de la Generalitat de Cataluña con 
las demás administraciones territoriales es primordial a la hora de pensar y diseñar 
infraestructuras que sean capaces de respetar y dar servicio a todos los intereses 
afectados por su construcción.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
3) Diseñar un plan integral para abordar los colapsos en la autopista AP-7 y pre-

sentarlo en sede parlamentaria en el plazo de dos meses a partir de la aprobación 
de esta moción.

4) Valorar la posibilidad de levantar barreras en la autopista C-32 para equilibrar 
flujos cuando la AP-7 supere su capacidad.
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5) Fomentar la construcción de aparcamientos park & ride junto a las estaciones 
de ferrocarril y de autobuses interurbanos, dando prioridad a los que descongestio-
narían la AP-7.

6) Como titular de las competencias de cercanías desde 2010, a diseñar un plan 
integral de mejora de cercanías que: 

a. Incremente las frecuencias de paso.
b. Extienda la red con la construcción de la línea orbital del Vallès.
c. Fomente la intermodalidad con otras formas de transporte público con la pues-

ta en servicio, de una vez por todas, de la T-Mobilitat, proyecto empantanado que 
ha consumido ya enormes recursos sin haber entrado todavía en funcionamiento.

d. Promueva la captación de nuevos usuarios para el transporte público con el 
lanzamiento de un bono joven que pueda ser utilizado hasta los treinta años de edad.

7) Fije un calendario de finalización de las obras de la línea 9 del metro de Bar-
celona y de su puesta en servicio, a no más tardar.

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
política internacional i el dret a l’autodeterminació
302-00181/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 68212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 la situació política 
internacional i el dret a l’autodeterminació (tram. 300-00206/13).

Moció
El govern escocès, d’acord amb la voluntat de la majoria parlamentària vigent, 

ha anunciat la celebració d’un nou referèndum d’independència pel 19 d’octubre de 
2023. Aquest anunci significa un nou avenç en el reconeixement del dret a l’autode-
terminació a Europa.

La via escocesa ha estat durant molt de temps exemple per la ciutadania de Ca-
talunya, però a diferència de l’1 d’Octubre, a Escòcia es va assolir l’any 2014 un 
acord amb el govern del Regne Unit. Certament, si durant tots aquests anys una cosa 
ha destacat entre els casos català i escocès no ha estat només l’anhel compartit de 
llibertat de Catalunya i d’Escòcia, sinó la tradició democràtica del Regne Unit en 
contraposició a les mancances democràtiques i d’exercici i respecte dels drets civils 
i polítics a l’Estat espanyol.

Les opcions de negociació entre Escòcia i Londres hi són i el govern escocès in-
sisteix que treballaran perquè hi hagi un nou acord, per bé que ha deixat clar que no 
supeditaran el referèndum a aquest acord perquè el mandat democràtic sorgeix de 
les majories independentistes votades pels escocesos.

Com a país europeista i euroexigent, Catalunya aposta per una Europa forta on 
hi sigui Escòcia. I en forma d’estat independent si així ho voten els escocesos. Una 
Europa forta és imprescindible ara que el continent afronta els majors reptes de les 
darreres dècades, amb una recessió econòmica creixent, l’amenaça a drets fonamen-
tals a diferents estats membres, l’ascens de l’extrema dreta, així com els efectes a 
curt i mig termini de la guerra provocada per la invasió russa d’Ucraïna.
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Des de Catalunya persistim en què la millor resposta a aquests i a tots els reptes 
polítics que es pugin plantejar, cal trobar-la en l’exercici, el coneixement, el reconei-
xement i la promoció dels drets humans en la seva dimensió individual i col·lectiva.

El Parlament de Catalunya: 
1. Celebra i dona suport al govern escocès en la seva voluntat de posar el futur 

polític del país en mans dels ciutadans escocesos, mitjançant un referèndum anun-
ciat pel 19 d’octubre de 2023.

2. Expressa el seu respecte per les credencials democràtiques del Regne Unit, 
tenint en compte l’acord entre els governs britànic i escocès que va fer possible l’an-
terior referèndum de 2014.

3. Constata, ateses les persistents majories independentistes al Parlament esco-
cès, i atesa la tradició democràtica del Regne Unit, que en l’exercici del dret a l’au-
todeterminació a Escòcia no s’ha produït ni es produirà la persecució i repressió a 
què ha estat i és sotmès el moviment independentista català per l’exercici d’aquest 
dret col·lectiu.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la 
repressió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de 
l’Estat espanyol
302-00182/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 68213 i 68258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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’impacte de la repres-
sió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol (tram. 
300-00204/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que pràcticament cinc anys després del referèndum d’autodetermina-

ció de l’1 d’Octubre de 2017 el Govern de l’Estat ha estat incapaç encara de donar 
una resposta política i democràtica al que va ser una mobilització legítima, política i 
democràtica per a exercir el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya.

2. Reconeix la plena legitimitat política de les diverses ideologies i dels projectes 
polítics democràtics que se’n deriven, sigui quina sigui la visió que tinguin sobre el 
futur polític de Catalunya i la relació amb l’Estat, tot reafirmant la necessitat de de-
batre amb profunditat i de mirar d’arribar a acords sobre els posicionaments polítics 
de cada part, per tal d’avançar en la resolució política del conflicte actual.

3. Denuncia l’existència de múltiples processos oberts contra l’independentisme 
i constata, també, l’impacte d’aquesta repressió en la qualitat democràtica de l’Estat 
Espanyol que en aquests anys ha vist com la seva política vers l’independentisme 
català ha estat denunciada per la immensa majoria d’organitzacions i institucions 
encarregats amb la salvaguarda dels drets humans: des de Amnistia internacional i 
Humans Right Watch, fins a les Nacions Unides, passant pel Consell d’Europa o el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
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4. Es reafirma, doncs, en la necessitat d’aturar la via judicial, superar la judicia-
lització i posar fi a la criminalització i a la repressió vers el moviment independen-
tista, tot garantint la seguretat jurídica.

5. En aquest sentit, insta al Govern i al Govern de l’estat a contribuir a aques-
ta desjudicialització i a comprometre’s amb els drets fonamentals de les persones 
identificades amb cada projecte i a rebutjar la persecució o la criminalització de les 
diverses opcions polítiques.

6. Mostra la seva convicció de què el diàleg, la negociació i la cerca d’acords han 
de servir per a trobar mecanismes que garanteixin canalitzar els grans consensos 
existents en la societat catalana a favor de la fi de la repressió, de la república com 
a forma de govern i d’una resolució democràtica del conflicte polític que passi per 
la capacitat de decidir el futur de Catalunya, amb la màxima seguretat jurídica pos-
sible.

7. Atenent l’exposat anteriorment, i tal com està recollit en el punt 15 de la reso-
lució 102/XIV aprovada en el Debat de Política General en el que el Parlament as-
sumia l’informe de l’Assemblea de Representants del Consell d’Europa i en el punt 
4 en el que el Parlament es comprometia a tramitar una proposició de llei d’amnis-
tia, així com l’aprovació de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’informe de seguiment del Consell d’Europa en el passat ple celebrat el 7 de Juliol 
de 2022 sobre el seguiment de l’informe del Consell d’Europa, mostra la necessitat 
d’avançar en la tramitació d’una llei d’Amnistia, impulsant-la també des del Parla-
ment de Catalunya,  per a tal de posar fi a la judicialització i a la repressió en els 
termes recollits en la resolució 2381 aprovada el 2021 per l’Assemblea Parlamentà-
ria del Consell d’Europa.

8. Aposta per l’articulació d’una estratègia antirepressiva el màxim d’unitària i 
consensuada possible, que defensi els drets i garanteixi el suport, l’acompanyament 
i la solidaritat amb totes les persones represaliades, tot minimitzant les conseqüèn-
cies personals que la repressió té en les seves vides.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, Portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a frenar l’ocupació il·legal d’habitatges
302-00183/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 68214 i 68249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a frenar l’ocupació il·legal d’habitatges (tram. 300-00199/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Combatir decididamente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en 

Cataluña, garantizando la propiedad privada, la convivencia y la seguridad de todos 
los catalanes.

2. Elaborar un protocolo que fije por escrito y con total claridad que los Mossos 
d’Esquadra puedan expulsar a los ocupas sin necesidad de autorización judicial de 
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cualquier vivienda ocupada, aceptando la declaración de los vecinos como prueba 
del momento real de la ocupación.

3. Crear un servicio de asistencia y asesoramiento telefónico a los afectados por 
la ocupación.

4. Elaborar un plan específico de protección a las comunidades de vecinos frente 
a la ocupación ilegal, cuando las actividades de los ocupas causen daños o molestias 
a la comunidad.

El referido plan deberá contener un protocolo efectivo de actuación para el man-
tenimiento del orden público, cuando familias con hijos, personas de edad avanza-
da o el presidente de la comunidad de vecinos denuncien amenazas, acoso, tráfico 
de drogas, daños a los bienes de la comunidad o actividades ruidosas por parte de 
los ocupas.

5. Elaborar un plan específico para erradicar las mafias de la ocupación ilegal 
en Cataluña y los dominios de internet que publican pisos para ser ocupados ilegal-
mente o manuales para facilitar la comisión del delito de usurpación.

6. Elaborar un plan específico para blindar de la ocupación ilegal el parque pú-
blico de viviendas sociales, a fin de proteger de modo singular a las personas y 
familias vulnerables que han cumplido con todos los requisitos legales y que los 
necesitan. Y eliminación de ayudas públicas de vivienda a quienes hayan sido con-
denados por allanamiento o usurpación de inmuebles.

7. Crear un plan específico para evitar el fraude de los empadronamientos masi-
vos en Cataluña.

8. Dar la oportuna difusión al Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que 
se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan 
utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a 
las compensaciones a propietarios y arrendadores por la suspensión de los procedi-
mientos de desahucio y lanzamiento de personas vulnerables.

Dichas compensaciones a propietarios y arrendadores de las viviendas afecta-
das han sido prorrogadas hasta el 31 de octubre de 2022 por el Real Decreto-Ley 
2/2022, de 22 de febrero, que ha extendido las mismas también con cargo al Plan 
Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025.

9. Crear un fondo autonómico específico para compensar a los propietarios y ar-
rendadores víctimas de la ocupación ilegal.

10. Requerir al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal 
(para aumentar las penas a los delitos de allanamiento y usurpación), de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (para considerar la usurpación entre aquellos delitos que 
se pueden enjuiciar mediante juicio rápido), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (para 
agilizar los procedimientos de desahucio frente a los ocupas) y de la Ley de Propi-
edad Horizontal (para otorgar legitimación activa a las comunidades de propietari-
os frente a los ocupas por ocupaciones ilegales en dichas comunidades de vecinos).

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció del 
medi litoral
302-00184/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 68215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2022

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 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la protecció del medi 
litoral (tram. 300-00207/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata que, segons l’Informe «El Litoral al Límit» 

del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible publicat al 2021, les políti-
ques urbanístiques de les darreres dècades, han portat el litoral català a una situació 
límit. Un 59% de la franja costanera està urbanitzada en els seus primers 100 me-
tres, valor que arriba al 81% si es descompta el Cap de Creus i el Delta de l’Ebre.

Constata també, segons el mateix informe, que un 70% de les espècies i un 50% 
dels hàbitats dels sistemes litorals marins inclosos a la Directiva Hàbitats estan en 
mal estat de conservació. Més del 28% dels 133 habitats salins, litorals i marins 
existents a Catalunya estan amenaçats.

La Generalitat de Catalunya va declarar l’emergència climàtica per, entre d’altres 
temes, adoptar les mesures necessàries per aturar la pèrdua preocupant de biodiver-
sitat i promoure la recuperació dels ecosistemes.

El Parlament de Catalunya: 
1. Acorda que el Parlament celebrarà cada any un Ple monogràfic sobre el canvi 

climàtic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació 
que el Govern adopti, en especial les associades a la transició energètica, tal com 
preveu en la part expositiva el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Crear aquest any el Conservatori del Litoral tal com estableix la Llei d’orde-

nació i protecció del litoral en la seva disposició addicional novena per salvaguardar 
i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, 
a partir de l’adquisició pública de sòl.

3. Crear una partida pressupostària per al Conservatori del Litoral per realitzar 
actuacions de restauració i desrigidització de la costa. En tot cas, a partir d’aquest 
any 2022, cal garantir un percentatge de la recaptació de la taxa turística anirà des-
tinada a nodrir aquest fons, amb caràcter finalista.

4. Elaborar el Pla de desrigidització, restauració i conservació del litoral en el 
termini d’un any. Abans de la seva aprovació haurà de ser consultat amb les prin-
cipals associacions socials, empresarials i ecologistes del país. Així mateix, per a 
la seva elaboració l’equip redactor comptarà amb la participació permanent d’espe-
cialistes científics en, com a mínim, climatologia, ciències ambientals, geologia i 
biologia.

5. Publicar al DOGC, abans d’acabar aquest any, un mapa amb la llista de muni-
cipis que estaran obligats a adaptar-se prioritàriament a l’erosió del litoral, agreuja-
da per l’escalfament climàtic i la pressió turística. Amb el suport de la Generalitat i 
de les diputacions, els ajuntaments afectats hauran de confegir mapes i projeccions 
del risc de reculada de la franja litoral vers 2030 i 2050, per tal que serveixin de fo-
nament per a l’actualització dels plans d’ordenació territorial i turístics. Aquest nou 



BOPC 360
15 de juliol de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 21 

planejament inclourà la prohibició de construir en els indrets més amenaçats així 
com la previsió de trasllat cap a l’interior - sense que, en cap cas pugui significar la 
reducció de sòls cultivables - de les infraestructures, habitatges principals i empre-
ses sostenibles que estiguin ubicats avui en zones inundables (com per exemple la 
R1 o la N-II).

6. Elaborar un Programa d’actuacions dels municipis costaners per a l’adaptació 
al canvi climàtic, posant especial interès en les infraestructures de mobilitat, hidràu-
liques i de protecció així com en l’habitatge de la comunitat resident habitualment al 
municipi, establint, alhora, criteris de desenvolupament urbanístic i economia sos-
tenibles en el marc de la crisi climàtica per al 2030 i el 2050, evitant el creixement 
en zones afectades pels seus efectes.

7. Suspendre provisionalment, fins que no entrin en vigor els plans de protecció 
davant el risc d’erosió i d’inundació esmentats, l’aprovació de nous plans territorials 
i urbanístics que afectin els primers 200 metres des de la ribera del mar, com el 
PDU de les Tres Xemeneies.

8. Crear el fòrum del litoral en el marc de les funcions del Conservatori del lito-
ral amb l’objectiu de funcionar com a òrgan d’expressió, coordinació i cerca de con-
sens entre els agents implicats al voltant de la gestió del litoral.

9. Redactar i aprovar, abans de finalitzar el 2023, el Pla de protecció i ordenació 
del litoral que preveu la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del li-
toral en el seu article 4.

10. Revisar, abans de finalitzar el 2022, el Pla Director Urbanístic de revisió de 
sòls no sostenibles del litoral ja aprovat i garantir que els PDU que s’estan redactant, 
tinguin en compte, a efectes, de protecció del litoral i dels ecosistemes costaners 
d’alt valor ambiental i paisatgístic: 

a) Incloure en els PDU els plans urbanístics que han estat executats de manera 
parcial, en especial els que tenen afectacions en algun Pla d’Espais d’Interès Natu-
rals de Catalunya, tinguin zones inundables o es trobin parcialment protegits per la 
llei de costes.

b) Incloure tots els plans urbanístics on es detecti la presència d’espècies prote-
gides.

c) Incloure una memòria justificativa dels plans urbanístics exclosos de la revisió 
on s’informi clarament dels motius de l’exclusió.

d) Incloure directrius per avaluar zones urbanitzades que es troben en àrees d’alt 
risc d’inundació, zones protegides per la llei de costes, espais d’interès natural o que 
afectin directament els valors de protecció del PEIN, per tal d’estudiar la seva des-
construcció i renaturalitzar-les.

e) Revisar totes les parcel·les lliures, incloent-hi les no urbanitzades en sòls ur-
bans consolidats que compleixin els requisits del PDU.

f) Ampliar els criteris i la informació relativa a la connectivitat ecològica i apli-
car més mesures per protegir els connectors i les zones tampó.

11. Instar al Govern Espanyol a: 
a) Fer efectiva, abans de l’estiu del 2023, la protecció mínima d’un 30% de la su-

perfície marina del mar Mediterrani de Catalunya.
b) Establir àrees marines protegides al llarg del litoral en especial crear d’aquí 

a finals d’aquest any, el Parc Nacional dels sistemes dels canons de la Costa Brava.
c) Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) que realitzi els estudis i els treballs necessaris per evitar la regressió del 
litoral de forma sostenible, evitant dragatges que generin greus conseqüències me-
diambientals cap a l’espai natural litoral

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG



BOPC 360
15 de juliol de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 22

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Educació 
Inclusiva i Llengües davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre l’esquema i les actuacions de l’àrea d’Educació Inclusiva i 
Llengües
356-00770/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 66415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.07.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació del 
Centre d’Educació Especial Can Vila de Mollet (Vallès Oriental)
356-00774/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 66782).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.07.2022.

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

Compareixença d’una representació del Taller d’Intervencions 
Crítiques Transfeministes Antiracistes Combatives davant el Grup 
de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00378/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
12.07.2022.

Compareixença de Miquel Missé, sociòleg i activista trans, davant del 
Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00393/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
12.07.2022.
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Compareixença de Marta Fernández Barea, cap de la regió policial 
Metropolitana de Barcelona, davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-
fòbia
357-00449/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
12.07.2022.

Compareixença d’una representació de l’oficina de delictes d’odi 
i discriminació dels Mossos d’Esquadra davant el Grup de Treball 
sobre l’LGBTI-fòbia
357-00450/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
12.07.2022.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00659/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

Resta anul·lada la referència a la substanciació de la compareixença que es va publi-
car, per error, en el BOPC 358.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Comandaments 
del Cos de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial
357-00662/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

Resta anul·lada la referència a la substanciació de la compareixença que es va publi-
car, per error, en el BOPC 358.

Compareixença d’una representació del Sindicat Nacional de 
Seguretat de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial
357-00663/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

Resta anul·lada la referència a la substanciació de la compareixença que es va publi-
car, per error, en el BOPC 358.
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Compareixença d’una representació del Sindicat de Comandaments 
de l’Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial
357-00664/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

Resta anul·lada la referència a la substanciació de la compareixença que es va publi-
car, per error, en el BOPC 358.

Compareixença de Hamish Campbell, comissari adjunt de la 
Comissió Independent d’Investigacions de Jamaica, davant la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00672/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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