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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022
200-00003/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 376)

Havent-se detectat una errada en la correcció d’errades de la Llei 1/2021, del 29 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, publicada 
en el BOPC 376, cal fer-hi la correcció següent:

On hi diu:
«BOPC 202»

hi ha de dir:
«BOPC 201»

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2022
El lletrat major en funcions de secretari general, Miquel Lluís Palomares Amat

1.10. Acords i resolucions

Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 369 I 395)

On hi diu:
«Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa de fiscalit-

zació 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, corresponent a l’exercici del 2017»

hi ha de dir:
«Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalit-

zació 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, corresponent a l’exercici del 2017»
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Resolució 471/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els protocols 
per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe a l’empresa
250-00504/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 19, 19.09.2022, DSPC-C 400

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 19 de setembre 
de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a 
la feina (tram. 250-00504/13), 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. 44977).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar pel compliment de la legislació estatal i autonòmica amb relació a 

l’obligació de disposar d’un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa i de fer-ne la inscripció.

b) Fer accions informatives, a la població general i a les empreses, sobre l’exis-
tència tant dels protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe a l’empresa com dels mitjans i els canals de què disposen les treba-
lladores per denunciar aquestes situacions.

c) Treballar amb els sindicats per crear una figura de referència al territori que 
serveixi de suport i guia per a les treballadores que no s’atreveixen a denunciar casos 
d’assetjament sexual a la feina.

d) Fer difusió a les empreses de la guia per a l’elaboració de protocols de què 
disposen al Departament d’Empresa i Treball, i també fer difusió dels protocols ja 
elaborats pels sindicats que poden fer servir de model.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2022
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al manteniment de l’Acadèmia 
General Bàsica de Suboficials de Talarn
250-00728/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa visual infantil
250-00730/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del 
suïcidi al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00735/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del 
Departament d’Empresa i Treball
250-00736/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discriminació positiva 
en les proves d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00738/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’ocupació d’habitatges a 
Mataró
250-00739/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil
250-00740/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Agència de la Natura de 
Catalunya
250-00741/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat d’expressió, 
la llibertat de càtedra i la pluralitat ideològica a les universitats 
públiques
250-00742/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació de les universitats
250-00743/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73102).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la concòrdia i la reconciliació entre els 
espanyols a la regió de Catalunya
250-00744/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la biomassa com a 
tecnologia de generació i consum energètic
250-00745/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’agricultura al Baix 
Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat
250-00746/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment 
arqueològic de la Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del principi de no-
discriminació a les proves d’accés a la universitat
250-00762/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73119).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels 
professors de religió als centres docents públics
250-00763/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73120).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modernització del canal d’Urgell
250-00764/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73121).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del projecte «Queda’t a la 
Catalunya Central»
250-00765/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73122).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a 
l’Associació d’Amics de la Bressola
250-00766/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73123).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del 
terrorisme
250-00767/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73124).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu
250-00769/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració del Baix Empordà i el Pla 
de l’Estany com a zones afectades greument per una emergència de 
protecció civil
250-00782/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del gasoducte Midcat
250-00783/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup 
Acció per la Independència
250-00784/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’apartat 8.3 de la 
Resolució ACC/821/2022, per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 
especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de 
Catalunya
250-00786/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73140).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a suprimir les 
desigualtats en les polítiques públiques pel que fa al dret de les 
dones embarassades a continuar amb llur embaràs
250-00787/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 73141).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica 
pública i el desplegament de les energies renovables
300-00216/13

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP ECP

Reg. 73025 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la creació de l’energètica pública de Catalunya 
i el desplegament de les renovable, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la creació de l’energètica pública de Catalunya i el desplegament de les 
renovable.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP ECP
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Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, 
social i institucional
300-00217/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 73034 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, social i 
institucional, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 4, 5 i 6 d’octubre, amb el text següent: 

– Sobre la lluita contra el racisme estructural, social i institucional.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els efectes de 
la crisi en les famílies i les empreses
300-00218/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 73036 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre las medidas para aliviar los efectos de la crisis en las 
familias y las empresas, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 al 6 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre las medidas para aliviar los efectos de la crisis en las familias y las empresas.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política forestal
300-00219/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73039 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política forestal, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4, 5 i 6 d’oc-
tubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’impuls de la política forestal.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos 
d’Esquadra
300-00220/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 73040 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
4, 5 i 6 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la gestió del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social
300-00221/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 73041 i 73200 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022 i 

30.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la Interpelación 
al Gobierno sobre la crisis energético social que padecen los catalanes, para que sea 
sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 4, 5 y 6 de octubre, 
con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre la crisis energético social que padecen los ca-
talanes.

Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi
300-00222/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 73042 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

A la Mesa del Parlament
Laia Estrada Cañón, diputada, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb 
el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la in-
terpel·lació sobre les respostes a la triple crisi, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2022, amb el text següent: 
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– Resposta a les urgències derivades de la triple crisi.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar contra 
les ocupacions delinqüencials d’immobles
300-00223/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 73043 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per lluitar contra les 
ocupacions delinqüencials, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els canvis legislatius per lluitar contra les ocupacions delinqüencials.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’arrelament al territori
300-00224/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 73044 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.09.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’arrelament al territori, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4, 5 i 6 d’oc-
tubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques d’arrelament al territori.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38

CONVOCADA PER AL 4 D’OCTUBRE DE 2022

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

Ple del Parlament, el 4 d’octubre de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 5 d’octubre, a les 

11.00h).
2. Decret llei 11/2022, del 30 d’agost, d’autorització d’atribucions extraordinà-

ries de recursos per fer front a l’increment de les despeses directes d’explotació dels 
sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023. Tram. 203-
00029/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 385, 11).

3. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2019. 
Tram. 257-00001/13. Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 352, 12).

4. Proposició de llei del tercer sector. Tram. 202-00045/13. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
326, 9).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per a garantir el retorn social del rescat bancari. Tram. 270-00002/13. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 91, 37).

6. Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi. Tram. 
300-00222/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 
300-00220/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica pública i 
el desplegament de les energies renovables. Tram. 300-00216/13. Lucas Silvano Fer-
ro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política forestal. Tram. 300-
00219/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social. Tram. 300-00221/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar contra les 
ocupacions delinqüencials d’immobles. Tram. 300-00223/13. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, social 
i institucional. Tram. 300-00217/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la crisi 
en les famílies i les empreses. Tram. 300-00218/13. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’arrelament al territori. Tram. 
300-00224/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i 
subvencions i en publicitat institucional als mitjans de comunicació. Tram. 302-
00185/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
provocada per la crisi. Tram. 302-00187/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica. 
Tram. 302-00189/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a 
l’escola. Tram. 302-00186/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcio-
naris de presons per part d’interns. Tram. 302-00188/13. Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer 
curs polític de la catorzena legislatura. Tram. 302-00190/13. Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política 
lingüística. Tram. 302-00191/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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