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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 448/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2022, 
de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió 
directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions 
de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00027/13
Adopció 7

Resolució 449/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2022, 
de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor
203-00026/13
Adopció 7

Resolució 450/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2022, pel 
qual s’autoritza el Govern a prestar un aval a Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval 
davant l’entitat financera garant, relatiu al contracte de promoció de cursa amb For-
mula One World Championship Limited (FOWC), per garantir el pagament dels drets 
contractuals per a l’organització del Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026
203-00028/13
Adopció 8

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació llocs de treball de l’Oficina de Contractació del Parlament 
de Catalunya
221-00027/13
Aprovació 8

Modificació de la relació de llocs de treball del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat del Parlament de Catalunya
221-00028/13
Aprovació 9

1.10. Acords i resolucions

Resolució 392/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
1/2022, sobre l’anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció pri-
mària, corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13
Adopció 10

Resolució 393/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exer-
cici del 2019
256-00018/13
Adopció 11

Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa de fiscalització 
3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, cor-
responent a l’exercici del 2017
256-00019/13
Adopció 11
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Resolució 395/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici del 2019
256-00021/13
Adopció 12

Resolució 437/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de l’impacte del 
cost de la conciliació en la vida laboral
250-00576/13
Adopció 12

Resolució 438/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la represa de la periodicitat 
anual de la publicació del Baròmetre d’Innovació de Catalunya
250-00587/13
Adopció 13

Resolució 439/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació de la regió d’emer-
gències del Pirineu Occidental
250-00605/13
Adopció 14

Resolució 440/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració i aprovació dels 
plans d’emergència municipal
250-00613/13
Adopció 14

Resolució 441/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de gestió del Cos 
de Bombers i la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria
250-00622/13
Adopció 15

Resolució 442/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’arranjament de les deficièn-
cies estructurals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya
250-00637/13
Adopció 15

Resolució 443/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13
Adopció 16

Resolució 451/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els diputats 
que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de ga-
rantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera i 
de garantia de l’accés als serveis bancaris
271-00001/13
Adopció 16

Resolució 452/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifica la designació 
de l’adjunt general al Síndic de Greuges i de l’adjunta per a la defensa dels drets 
dels infants i dels adolescents
284-00011/13
Adopció 17

1.15. Mocions

Moció 138/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques digitals
302-00177/13
Aprovació 17

Moció 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’estratègia de futur per a la ve-
gueria de l’Alt Pirineu i Aran
302-00179/13
Aprovació 19

Moció 140/XIV del Parlament de Catalunya, sobre mesures de millora de la mobilitat
302-00180/13
Aprovació 20

Moció 141/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un fons de transició 
nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a Vandellòs
302-00178/13
Aprovació 21
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Moció 142/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del medi litoral
302-00184/13
Aprovació 21

Moció 143/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació política internacional i 
el dret a l’autodeterminació
302-00181/13
Aprovació 23

Moció 144/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte de la repressió en l’in-
dependentisme i en els estàndards democràtics de l’Estat espanyol
302-00182/13
Aprovació 24

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola
300-00208/13
Substanciació 26

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena le-
gislatura
300-00210/13
Substanciació 26

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística
300-00211/13
Substanciació 26

Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en publicitat ins-
titucional als mitjans de comunicació
300-00212/13
Substanciació 26

Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons per part d’in-
terns
300-00213/13
Substanciació 27

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00214/13
Substanciació 27

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi
300-00215/13
Substanciació 27

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 les polítiques per a frenar l’ocu-
pació il·legal d’habitatges
302-00183/13
Rebuig 28

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13
Nomenament d’un relator 29

Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 29

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00008/13
Ponència per a elaborar l’Informe 29
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
202-00044/13
Esmenes a la totalitat 30

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la regeneració urbanística de la Mariola, a Lleida
250-00663/13
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre uns habitatges socials de l’Incasòl a Manlleu
250-00672/13
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre les donacions per a l’adquisició d’aliments destinats a 
les persones en situació d’exclusió social
250-00673/13
Esmenes presentades 32

Proposta de resolució sobre el millorament del diàleg social i la reducció de l’atur 
de llarga durada
250-00680/13
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre el millorament de la situació econòmica i laboral de les 
petites i mitjanes empreses
250-00681/13
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d’ajuts per al pagament del 
lloguer de l’habitatge
250-00682/13
Esmenes presentades 34

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats 
per les Macrocuines de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació 
de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01095/13
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Veïns Afectats per Cuines 
Fantasma, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina 
industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01096/13
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació 
de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01097/13
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Vendrell, president de la Fundació Bar-
celona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de 
cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01098/13
Sol·licitud 35
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Proposta d’audiència en ponència de Pere Chias, president del Gremi de Restauració 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de 
cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01099/13
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Goñi, president de Pimec Comerç, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada 
a la venda a distància de plats preparats
352-01100/13
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Botigues de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial 
vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01101/13
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Gracia, representant dels veïns del pas-
satge de Xile, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació 
de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01102/13
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en ponència de Xavi Carmona, representant de Coocció, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vin-
culada a la venda a distància de plats preparats
352-01103/13
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en ponència de Hunab Moreno, director general de Getir, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial 
vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01104/13
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra de Comerç de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina 
industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01105/13
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Jordi Corominas, de la Secció de Ciències i Tec-
nologia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè presenti l’informe de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00756/13
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Punt 6 davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la guia «Mobilitat quotidiana 
amb perspectiva de gènere»
356-00769/13
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Viari de la Catalunya 
Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les 
principals necessitats en matèria d’infraestructures i mobilitat de la Catalunya Central
356-00775/13
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Veïnal del Baix 
Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la 
proposta de desenvolupament per a la zona del Baix Besòs
356-00776/13
Sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença de Joan Abellà Barril, president d’Editors.cat, davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de 
Catalunya
356-00793/13
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla nacional 
del llibre i la lectura de Catalunya
356-00794/13
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ayats Coromina, responsable de la coor-
dinació i l’impuls del Pla nacional del llibre i la lectura, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00795/13
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Marina Massaguer Comes, investigadora del Con-
sorci de Serveis Universitaris de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00796/13
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta segona d’Òm-
nium Cultural, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacio-
nal per la Llengua
356-00797/13
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’Albert Bastardas i Boada, catedràtic de sociolingüís-
tica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00798/13
Sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, catedràtic de soci-
olingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00799/13
Sol·licitud 40

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

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura 
i de les arts del 2021
359-00019/13
Sol·licitud 40
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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 448/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 10/2022, de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de 
juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament 
d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
203-00027/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 20.07.2022, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2022, ha debatut el 
Decret llei 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de 
juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a pobla-
cions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titu-
laritat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (tram. 
203-00027/13), 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 10/2022, del 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, del 17 de 
juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a pobla-
cions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titula-
ritat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 449/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 9/2022, de mesures urgents en matèria de lloguer de 
vehicles amb conductor
203-00026/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 20.07.2022, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2022, ha debatut el 
Decret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de ve-
hicles amb conductor (tram. 203-00026/13), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de pu-
blicar 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-
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cret llei 9/2022, del 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles 
amb conductor.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 450/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 8/2022, pel qual s’autoritza el Govern a prestar un aval a 
Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l’entitat financera 
garant, relatiu al contracte de promoció de cursa amb Formula One 
World Championship Limited (FOWC), per garantir el pagament dels 
drets contractuals per a l’organització del Gran Premi Fórmula 1 dels 
anys 2023 al 2026
203-00028/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 20.07.2022, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2022, ha debatut el 
Decret llei 8/2022, del 12 de juliol, pel qual s’autoritza el Govern a prestar un aval 
a Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l’entitat financera garant, relatiu 
al contracte de promoció de cursa amb Formula One World Championship Limited 
(FOWC), per garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del 
Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026 (tram. 203-00028/13), 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 8/2022, del 12 de juliol, pel qual s’autoritza el Govern a prestar un aval a 
Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l’entitat financera garant, relatiu 
al contracte de promoció de cursa amb Formula One World Championship Limited 
(FOWC), per garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del 
Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació llocs de treball de l’Oficina de Contractació 
del Parlament de Catalunya
221-00027/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 12.07.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2022, 
d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents en 
la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya: 
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Oficina de Contractació
a) Modificació d’un lloc de treball de tècnic/a de contractació per canvi del nom-

bre de places: 
Nom del lloc: tècnic/a de contractació
On hi diu: 
Nombre de places: 2

Hi ha de dir: 
Nombre de places: 1

b) Modificació d’un lloc de treball de tècnic/a de contractació per canvi de la 
forma de provisió i el nombre de places i per la inclusió de la mobilitat entre admi-
nistracions: 

Nom del lloc: tècnic/a de contractació
On hi diu: 
Provisió: CG
Mobilitat entre administracions: –
Nombre de places: 2

Hi ha de dir: 
Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes
Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Modificació de la relació de llocs de treball del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del Parlament de 
Catalunya
221-00028/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 12.07.2022

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2022, 
d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions següents en 
la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya: 

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
a) Modificació del lloc de treball d’uixer/a responsable del magatzem de material 

per actualització de les seves funcions: 
Nom del lloc: uixer/a responsable del magatzem de material 
Funcions: tenir cura del magatzem de material fungible, que inclou endreçar les 

dues plantes del magatzem i col·locar adequadament el material que es rep; repartir 
el material que gestiona el Departament, a mà o amb el suport de carretons, per to-
tes les dependències del Palau del Parlament, la qual cosa implica treball físic per 
a moure el material i pujar o baixar escales en funció dels diversos emplaçaments; 
mantenir el registre d’entrades i sortides de material i controlar-ne l’inventari; pres-
tar suport a la Unitat de Compres i Arxiu amb demandes de pressupost i control de 
terminis, lliuraments, albarans i qualitat dels productes; elaborar estadístiques de 
consumibles i prestar suport en la cerca de material i proveïdors, i ajudar, si cal, en 
les tasques pròpies de la unitat de la qual depèn.
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b) Modificació d’un lloc de treball de xofer/a polivalent per canvi de la forma de 
provisió i inclusió de la mobilitat entre administracions: 

Nom del lloc: xofer/a polivalent
On hi diu: 
Provisió: CG
Mobilitat entre administracions: - 
Nombre de places: 10

Hi ha de dir: 
Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes 
Nombre de places: 1

c) Modificació del lloc de treball de xofer/a polivalent per canvi del nombre de 
places: 

Nom del lloc: xofer/a polivalent
On hi diu: 
Provisió: CG
Mobilitat entre administracions: –
Nombre de places: 10

Hi ha de dir: 
Provisió: CG
Mobilitat entre administracions: –
Nombre de places: 9

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

1.10. Acords i resolucions

Resolució 392/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 1/2022, sobre l’anàlisi comparativa dels serveis prestats 
pels equips d’atenció primària, corresponent a l’exercici del 2018
256-00017/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 16.06.2022, DSPC-C 341

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juny 
de 2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàli-
si comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció primària, corresponent a 
l’exercici del 2018 (tram. 256-00017/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre 

l’anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció primària, correspo-
nent a l’exercici del 2018.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 1/2022, sobre l’anàli-
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si comparativa dels serveis prestats pels equips d’atenció primària, corresponent a 
l’exercici del 2018.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 393/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació 
Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019
256-00018/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 16.06.2022, DSPC-C 341

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juny de 
2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la Funda-
ció Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 256-
00018/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la 

Fundació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 2/2022, sobre la Fun-
dació Centre de Regulació Genòmica, corresponent a l’exercici del 2019.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa 
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

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 16.06.2022, DSPC-C 341

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juny de 
2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci 
de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00019/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el 

Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exer-
cici del 2017.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2022, sobre el Con-

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– Aquesta Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017, pàgina 11, ha estat modificada en el BOPC 396, pàgina 5.
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sorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici 
del 2017.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 395/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019
256-00021/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 16.06.2022, DSPC-C 341

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 16 de juny de 
2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 5/2022, sobre la Funda-
ció Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019 
(tram. 256-00021/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2022, sobre la 

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2019.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 5/2022, sobre la Funda-
ció Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 437/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció de 
l’impacte del cost de la conciliació en la vida laboral
250-00576/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 20, 14.07.2022, DSPC-C 375

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reducció de l’impacte del cost 
de la conciliació en la vida laboral (tram. 250-00576/13), 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. 56732).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que la manca de mesures de conciliació 

té un cost, tant econòmic com laboral, emocional i social, i que els recursos actuals 
són insuficients per a assolir una conciliació efectiva que no perjudiqui la carrera 
professional dels qui la posen en pràctica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Demanar al Govern d’Espanya que formalitzi un pacte nacional per a la con-
ciliació i la racionalització d’horaris.

b) Convocar el Consell del Treball Autònom de Catalunya perquè elabori propos-
tes, fruit del consens entre els diferents agents implicats en perspectiva de gènere i 
dones, per a pal·liar el cost actual de la conciliació per a les dones en el mercat laboral 
i les pugui defensar en el marc del Consell del Treball Autònom d’àmbit estatal, tal 
com estableix l’article 22 de la Llei de l’Estat 20/2007 de l’estatut del treball autònom.

c) Prendre mesures, d’acord amb el marc competencial, per a pal·liar la disminu-
ció en la facturació de treballadors autònoms derivada de les aturades en la carrera 
professional per motiu de maternitat, paternitat, malaltia, cures, abús sexual, vio-
lència masclista o qualsevol altre que tingui un permís reconegut legalment, i fer 
campanyes informatives perquè els treballadors autònoms que es troben en aquesta 
situació coneguin els tràmits i els criteris d’actuació que han de seguir.

d) Potenciar la borsa d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya or-
denada per perfils, per a facilitar que els treballadors autònoms puguin contractar 
substituts durant el temps de baixa per motiu de maternitat, paternitat, malaltia, 
cures, abús sexual, violència masclista o qualsevol altre que tingui un permís reco-
negut legalment amb l’objectiu de no interrompre llur activitat durant el temps d’ab-
sència del mercat laboral.

e) Augmentar la dotació de recursos per a l’educació infantil (escoles infantils) i 
per a l’atenció a la dependència (com residències i centres de dia), que en l’actualitat 
són insuficients i l’infrafinançament de les quals suposa una càrrega per a les per-
sones que acaben dedicant llur temps personal al treball de les cures de la família.

f) Potenciar les eines informàtiques corresponents per a fer que els tràmits de la 
lletra c siguin àgils i de fàcil accés per a la ciutadania.

g) Fomentar que les empreses, i especialment les micro, petites i mitjanes empre-
ses i autònoms, facilitin a llurs treballadors la possibilitat d’acollir-se a reduccions 
de jornada, flexibilització d’horaris o teletreball per a la cura de fills o familiars amb 
dependència.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; el president de la Comissió, 

Joan Carles Gallego i Herrera

Resolució 438/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la represa de 
la periodicitat anual de la publicació del Baròmetre d’Innovació de 
Catalunya
250-00587/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 20, 14.07.2022, DSPC-C 375

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la represa de la periodicitat anual 
de la publicació del Baròmetre d’Innovació de Catalunya (tram. 250-00587/13), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 56733).

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 publicar el Baròmetre de la Innovació a Catalunya corresponent a 

l’any 2021.
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b) Reprendre el caràcter anual de la publicació del Baròmetre de la Innovació a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; el president de la Comissió, 

Joan Carles Gallego i Herrera

Resolució 439/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació de la 
regió d’emergències del Pirineu Occidental
250-00605/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 13.07.2022, DSPC-C 371

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de la regió d’emergències del 
Pirineu Occidental (tram. 250-00605/13), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 62152).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear i posar en funcionament la 

regió d’emergències del Pirineu Occidental.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 440/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració i 
aprovació dels plans d’emergència municipal
250-00613/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 13.07.2022, DSPC-C 371

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació dels plans 
d’emergència municipal (tram. 250-00613/13), 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. 62152).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar, en el termini d’un mes, la llista dels municipis de Catalunya amb 

indicació dels plans d’emergència que tenen vigents i dels que han de redactar i ho-
mologar.

b) Crear una línia de subvencions adreçada als ajuntaments per a redactar el Do-
cument únic de protecció civil municipal i els plans especials obligatoris.
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c) Establir un pla integral de suport als ens locals dirigit especialment als que 
disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per a aplicar la normativa 
relativa als plans d’emergència municipal.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; la presidenta de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 441/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de 
gestió del Cos de Bombers i la traçabilitat dels equips de protecció 
respiratòria
250-00622/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 13.07.2022, DSPC-C 371

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respi-
ratòria del Cos de Bombers (tram. 250-00622/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 64419).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la implantació progressi-

va del sistema de gestió per al Cos de Bombers i a comprometre’s a posar en marxa 
el mòdul de gestió i la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria abans de la 
fi del 2022.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 442/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’arranjament 
de les deficiències estructurals de les instal·lacions esportives de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00637/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 13.07.2022, DSPC-C 371

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estruc-
turals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya (tram. 250-00637/13), 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. 64419).

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 resoldre de manera urgent les de-

ficiències estructurals del pavelló poliesportiu de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 443/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el parc de 
bombers de Seròs
250-00642/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 13.07.2022, DSPC-C 371

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs (tram. 
250-00642/13), 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. 64419).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar, dins del 2022, el projecte de construcció del parc de bombers de 

Seròs (Segrià).
b) Construir, abans del 31 de desembre de 2023, el parc de bombers de Seròs, 

d’acord amb el que estableix el conveni subscrit entre el Departament d’Interior i 
l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 451/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es 
designen els diputats que han de defensar davant el Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer 
automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera i de garantia 
de l’accés als serveis bancaris
271-00001/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 20.07.2022, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 87.2 de la Constitució espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb l’article 176.4 del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa els diputats Jordi Munell i Garcia, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana, i Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, perquè defensin davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
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de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió 
financera i de garantia de l’accés als serveis bancaris.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos, la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Resolució 452/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifica 
la designació de l’adjunt general al Síndic de Greuges i de l’adjunta 
per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents
284-00011/13

ADOPCIÓ

Comissió del Síndic de Greuges, sessió 15, 21.07.2022, DSPC-C 380

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 21 de juliol de 
2022, conformement a l’article 22 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Sín-
dic de Greuges, havent considerat la proposta presentada per la síndica de greuges, 
ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta per la síndica de greuges, 

de Jaume Saura Estapà com a adjunt general al Síndic de Greuges i de M. Jesús La-
rios Paterna com a adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, David González Chanca; la presidenta de la Comis-

sió, Najat Driouech Ben Moussa

1.15. Mocions

Moció 138/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
digitals
302-00177/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol 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 digitals (tram. 302-00177/13), presentada pel diputat Òscar 
Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana (reg. 69402).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la importància estratègica que tenen les 

infraestructures digitals en el desenvolupament socioeconòmic dels territoris de Ca-
talunya i la necessitat, per tant, de garantir que el ràpid procés de transformació di-
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gital de la societat i de l’economia arriba a totes les comarques i a tots els pobles, i 
també a totes les famílies i a totes les persones.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i aprovar la nova Agenda Digital 2025 per a revisar i actualitzar l’es-

tratègia de transformació digital de la societat i l’economia, tenint en compte els 
canvis derivats, entre altres, de la Covid-19, de la guerra d’Ucraïna o dels fons Prò-
xima Generació.

b) Revisar els terminis i la planificació per a fer arribar la fibra òptica, abans que 
s’acabi la legislatura actual, a tots els municipis de Catalunya amb un nucli habitat 
de més de cinquanta habitants, i estudiar altres tecnologies per a assegurar la conne-
xió a internet dels nuclis de població de menys de cinquanta habitants.

c) Revisar i millorar l’estratègia de desplegament de la fibra òptica de la Xarxa 
Oberta de Catalunya, prioritzant el desplegament en zones aïllades on no hi ha ope-
radors privats.

d) Promoure l’arribada d’internet de nova generació (NGA) i la cobertura de 
cinquena generació a tots els polígons industrials de Catalunya abans que s’acabi 
el 2024, i estudiar les diverses tecnologies per a garantir la cobertura de càmpings, 
hotels, restaurants, explotacions agràries i ramaderes, botigues o altres empreses de 
les zones rurals.

e) Estudiar la possibilitat d’estendre a tot Catalunya la prova pilot que han iniciat 
el Consell General d’Aran i l’operador Hispasat per a fer arribar internet per satèl·lit 
a zones aïllades.

f) Presentar-li, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, un informe 
amb els criteris i les condicions, entre altres, dels nous contractes corporatius de 
connectivitat i de gestió de torres o el contracte de la Xarxa Oberta de Catalunya, 
i fer els canvis necessaris per a impulsar la cobertura de fibra òptica i de cinquena 
generació arreu del territori.

g) Promoure l’elaboració d’un estudi que reculli les mesures que cal impulsar per 
a garantir la competència efectiva en operadors privats d’internet de nova generació 
(NGA) al màxim nombre possible de municipis.

h) Revisar i actualitzar, si cal, els convenis entre la Generalitat i les diputacions 
provincials per a assegurar-ne el compliment i el desplegament de la xarxa de fibra 
òptica a tot el territori.

i) Impulsar una base de dades actualitzada i detallada de la cobertura de fibra 
òptica i de cinquena generació arreu de les 3.900 entitats de població que hi ha a 
Catalunya.

j) Presentar-li cada sis mesos, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Terri-
tori, un informe sobre el desplegament de la fibra òptica i de la cobertura de mòbil 
a Catalunya.

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

l) Fomentar que els grups de recerca catalans especialitzats en comunicacions, 
antenes i processament de senyal, com ara AMS o Spcomnav, de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i Antennalab o CommSensLab, de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, participin en el programa de recerca liderat per la Unió Europea dins 
llurs àmbits d’expertesa.

m) Impulsar la col·laboració entre la recerca i la indústria de telecomunicacions 
amb altres indústries rellevants per al teixit empresarial català, com ara, entre altres, 
la indústria de l’automoció i la biomèdica, per a situar-les en una posició capdavan-
tera en les aplicacions tecnològiques de la connectivitat de sisena generació.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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Moció 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’estratègia de futur 
per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran
302-00179/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (tram. 302-
00179/13), presentada pel diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 69394), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 69400) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 69403).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, en el termini de tres mesos, un informe de totes les despeses fetes 

per a preparar i difondre la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern detallades per 
conceptes.

b) Desplegar, per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, els diversos mecanismes 
de governança territorial establerts per la legislació vigent, per mitjà de les actua-
cions següents: 

1a. Garantir el desplegament durant el 2022 i el 2023 dels serveis territorials dels 
vuit departaments ja consensuats, i acordar i aprovar aquesta legislatura el calendari 
de desplegament dels departaments restants.

2a. Revisar abans del desembre del 2023, en el marc de les relacions bilaterals 
Generalitat de Catalunya - Consell General d’Aran, l’acord de finançament, que s’ha 
d’adequar a les necessitats detectades durant el període de vigència de l’acord actual, 
transferint al Consell General d’Aran les dotacions econòmiques necessàries perquè 
pugui exercir amb plenitud totes les seves competències i funcions.

c) Desplegar un pla específic d’habitatge social a l’Alt Pirineu i Aran, fer un cens 
d’habitatges buits, fomentar l’ús social de l’habitatge limitant-ne els usos turístics, 
promoure la rehabilitació d’habitatges –incloent-hi la millora de l’eficiència ener-
gètica i la constitució de comunitats energètiques locals amb governança veïnal–, i 
impulsar mesures específiques per a fixar la població jove al territori, garantint un 
accés assequible a l’habitatge i combatent el fenomen de la gentrificació associada 
al turisme i a les segones i terceres residències.

d) Millorar la mobilitat i la connectivitat digital al conjunt de la vegueria de l’Alt 
Pirineu i Aran per mitjà de les accions següents, entre d’altres: 

1a. Treballar per ajustar els horaris de la línia RL2 (Lleida - Balaguer - Tremp - 
la Pobla de Segur) a les necessitats quotidianes de la població del Pirineu, garantint 
la connexió amb la resta dels serveis ferroviaris de Lleida, i estudiar les inversions 
necessàries en infraestructura i material mòbil per a millorar l’oferta del servei i 
augmentar-ne la freqüència.

2a. Impulsar de manera prioritària en els propers cinc anys, d’acord amb l’estudi 
de factibilitat del ferrocarril del Pirineu i en cas que se’n determini la idoneïtat, els 
estudis informatius i els projectes constructius necessaris per a la implementació del 
ferrocarril del Pirineu (Andorra - la Seu d’Urgell - Alp).

3a. Potenciar els serveis de transport col·lectiu a la demanda al conjunt de la ve-
gueria de l’Alt Pirineu i Aran, en col·laboració amb els consells comarcals i tenint 
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en compte els acords de la Resolució 143/XIV, sobre l’ús del transport escolar com 
a línia regular de viatgers, del 27 d’octubre de 2021.

4a. Promoure, amb tots els municipis de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i amb 
la Diputació de Lleida, l’accés a la xarxa de telefonia mòbil i de 5G a tots els nuclis 
de més de cinquanta habitants, i estudiar, als nuclis de població de menys de cin-
quanta habitants, altres tecnologies per a assegurar la connexió a Internet.

e) Definir, des de l’Alt Pirineu i Aran, mitjançant el procés participatiu de l’Agen-
da estratègica del Pirineu que tindrà lloc la propera tardor, un nou model de desen-
volupament econòmic basat en la diversificació dels sectors productius, que inclogui 
els objectius següents, entre d’altres: 

1r. Continuar impulsant el teletreball i la instauració de les activitats digitals al 
conjunt de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

2n. Tornar a control públic les concessions hidroelèctriques caducades o en vies d’ex-
tinció i iniciar un procés per a recuperar les que es continuen explotant sota frau de llei.

3r. Fomentar el manteniment del sector primari, especialment el vinculat a la ra-
maderia i l’agricultura extensives i a l’aprofitament de les masses forestals, lluitant 
contra l’abandonament de terres agrícoles, recuperant els usos ramaders tradicionals 
en zones forestals, incentivant el sector oví i compensant d’una manera àgil els ra-
maders pels danys causats per la fauna salvatge, entre altres mesures, i també afavo-
rir la recuperació de les feines tradicionals de l’Alt Pirineu i Aran.

4t. Diversificar el sector turístic, desestacionalitzant-lo i fent-lo menys dependent 
de la neu, aprofitant les oportunitats derivades de l’alt valor natural, paisatgístic, pa-
trimonial i esportiu de l’Alt Pirineu i Aran.

5è. Augmentar el pes de la indústria en l’estructura productiva de l’Alt Pirineu 
i Aran per mitjà d’una estratègia orientada a l’economia verda i a la digitalització, 
afavorint el potencial industrial lligat al sector primari per a fer-lo més resilient.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 140/XIV del Parlament de Catalunya, sobre mesures de millora 
de la mobilitat
302-00180/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els col·lapses de l’autopista AP-7 (tram. 302-00180/13), presentada pel 
diputat Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 69392) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 69404 i 69511).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar totes les administracions competents a executar els plans de construc-

ció d’aparcaments d’enllaç entre el vehicle privat i el transport públic, tant ferroviari 
com d’autobús.
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b) Fixar un calendari per al finiment de les obres de la línia 9 del metro a Barce-
lona i la posada en marxa immediata del servei.

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

i Castanyer

Moció 141/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a 
Vandellòs
302-00178/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’un fons de transició nuclear just amb els territoris propers a 
Ascó i a Vandellòs (tram. 302-00178/13), presentada per la diputada Silvia Paneque 
Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar (reg. 69371), pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 69382), 
pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 69391) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 69397).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar fi al greuge històric que pateixen les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarra-

gona i impulsar definitivament un pla de reactivació econòmica per a aquests territo-
ris, amb inversions i un calendari concrets, que s’haurà d’elaborar amb la implicació 
de tots els agents del territori.

b) Activar convenis i acords de transició justa a fi de garantir la continuïtat de 
l’activitat econòmica a les àrees de l’entorn de les centrals nuclears, fent de llur tan-
cament un escenari de compromís per part de les empreses que en són titulars amb 
el futur econòmic d’aquestes àrees.

c) Implantar una proposta per al desmantellament i tancament de les centrals nu-
clears que garanteixi l’ocupació i la contractació d’empreses i persones de l’entorn.

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

Moció 142/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del 
medi litoral
302-00184/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la protecció del medi litoral (tram. 302-00184/13), presentada pel diputat 
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Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
VOX en Cataluña (reg. 69393) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 69405).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de celebrar cada any un ple 

monogràfic, de conformitat amb l’article 156 del Reglament, 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 la 
part expositiva del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per 
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, tan aviat com sigui possible, dins de la catorzena legislatura, el Con-

servatori del Litoral, tal com estableix la disposició addicional novena de la Llei 
8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral, per a salvaguardar i 
recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a 
partir de l’adquisició pública de sòl.

b) Crear una partida pressupostària per al Conservatori del Litoral en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2023, amb l’objectiu de posar en marxa les funcions 
que té encomanades, i també estudiar que un percentatge o un nou tram de la recap-
tació de la taxa turística es destini a nodrir aquesta partida, amb caràcter finalista.

c) Garantir que el Pla de protecció i ordenació del litoral, actualment en procés 
de redacció, incorpori elements per a la preservació i recuperació de la integritat 
dels ecosistemes costaners i per a la desrigidització, restauració i conservació del 
litoral, i també mesures d’adaptació necessàries per a fer front al canvi climàtic. El 
Pla ha de prioritzar una agenda de recerca i coneixement per a la monitorització del 
litoral, la modelització d’escenaris i l’avaluació d’un catàleg de solucions per a les 
diverses casuístiques. Així mateix, l’equip redactor del Pla ha de comptar amb la 
participació d’especialistes científics en, com a mínim, climatologia, ciències am-
bientals, geologia i biologia.

d) Desplegar amb la màxima celeritat els treballs tècnics i de recerca i les altres 
actuacions que deriven dels processos de planificació en curs, com el Pla de pro-
tecció i l’Estratègia d’adaptació al canvi climàtic, per tal de definir amb precisió la 
perillositat de l’erosió i la inundabilitat costaneres, la vulnerabilitat d’infraestructu-
res i edificacions, i les accions recomanables en cada cas. Aquests treballs tècnics i 
de recerca, i les actuacions en aquest àmbit, estan condicionats a les actuacions que 
derivin del Pla estratègic nacional per a la protecció de la costa espanyola conside-
rant els efectes del canvi climàtic (de l’Estat), s’hi han de coordinar i han de servir 
com a criteris per al desenvolupament urbanístic i econòmic sostenible en el marc 
de la crisi climàtica per al 2030 i el 2050, i evitar així el creixement en zones afec-
tades pels efectes del canvi climàtic.

e) Preveure, en la creació del Conservatori del Litoral, un espai de governança 
amb els ens locals, les entitats conservacionistes i l’acadèmia, per a orientar i com-
partir les estratègies relatives a l’adquisició pública de sòl al litoral i la gestió dels 
espais.

f) Redactar i aprovar, dins de la catorzena legislatura, el Pla de protecció i orde-
nació del litoral, que estableix l’article 4 de la Llei 8/2020.

g) Revisar, a partir de l’entrada en vigor dels plans de protecció davant el risc 
d’erosió i d’inundació, els plans directors urbanístics de revisió de sòls no sosteni-
bles del litoral aprovats i garantir que els plans directors urbanístics que es redacten 



BOPC 369
26 de juliol de 2022

1.15. Mocions 23 

tinguin en compte, a l’efecte de la protecció del litoral i dels ecosistemes costaners 
d’alt valor ambiental i paisatgístic, les actuacions següents: 

1a. Incloure-hi els plans urbanístics que han estat executats parcialment, en espe-
cial els que tenen afectacions en algun pla d’espais d’interès natural, en zones inun-
dables o en espais parcialment protegits per la Llei de costes.

2a. Incloure-hi tots els plans urbanístics d’espais on es detecti la presència d’es-
pècies protegides.

3a. Incloure-hi una memòria justificativa dels plans urbanístics exclosos de la re-
visió, en què s’informi clarament dels motius de l’exclusió.

4a. Incloure-hi directrius per a avaluar zones urbanitzades que són en àrees d’alt 
risc d’inundació, en zones protegides per la Llei de costes o en espais d’interès na-
tural o que afectin directament els valors de protecció del pla d’espais d’interès na-
tural, per tal d’estudiar-ne la desconstrucció i renaturalitzar-les.

5a. Revisar totes les parcel·les lliures, incloent-hi les no urbanitzades en sòls ur-
bans consolidats que compleixin els requisits del pla director urbanístic.

6a. Ampliar els criteris i la informació relativa a la connectivitat ecològica i apli-
car més mesures per a protegir els connectors i les zones coixí.

h) Reclamar al Govern espanyol que dugui terme les actuacions següents: 
1a. Fer efectiva, abans de l’estiu del 2023, la protecció mínima d’un 30% de la 

superfície marina de la mar Mediterrània de Catalunya.
2a. Sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que 

elabori els estudis i els treballs necessaris per a evitar la regressió del litoral de ma-
nera sostenible, evitant dragatges que generin greus conseqüències mediambientals 
per a l’espai natural litoral.

3a. Sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que 
inclogui en el Pla estratègic nacional per a la protecció de la costa espanyola con-
siderant els efectes del canvi climàtic una llista de municipis que s’han d’adaptar 
prioritàriament a l’erosió del litoral, agreujada per l’escalfament climàtic i la pressió 
turística. S’han de confegir mapes i projeccions del risc de reculada de la franja li-
toral vers el 2030 i el 2050, per tal que serveixin de fonament per a l’actualització 
dels plans d’ordenació territorial i turístics.

4a. Reclamar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que inclogui 
la reserva de sòl i els estudis pertinents de trasllat cap a l’interior –que en cap cas no 
pot comportar la reducció de sòls conreables– de les infraestructures que avui són 
en zones inundables, com la línia ferroviària R1 o la carretera N-II.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Moció 143/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació política 
internacional i el dret a l’autodeterminació
302-00181/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació política internacional i el dret a l’autodeterminació (tram. 
302-00181/13), presentada pel diputat Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
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ri de Ciutadans (reg. 68834) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 
69396).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya dona suport al Govern escocès en la voluntat, que 

celebra, de posar el futur polític d’Escòcia en mans dels seus ciutadans per mitjà 
d’un referèndum, anunciat per al 19 d’octubre de 2023.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu respecte per les credencials demo-
cràtiques del Regne Unit, tenint en compte l’acord entre els governs britànic i es-
cocès que va fer possible l’anterior referèndum del 2014, i espera, com fa el Govern 
escocès, que aquest mateix acord es pugui reproduir pel que fa al referèndum del 
2023, amb el reconeixement, del Govern britànic o dels tribunals, de la capacitat del 
Govern i el Parlament escocesos d’organitzar un referèndum d’autodeterminació.

3. El Parlament de Catalunya constata que, ateses les majories independentistes 
persistents al Parlament Escocès i la tradició democràtica del Regne Unit, en l’exer-
cici del dret a l’autodeterminació a Escòcia no s’ha produït, i pensa que no es pro-
duirà, la persecució i repressió a què ha estat i és sotmès el moviment independen-
tista català per l’exercici d’aquest dret col·lectiu.

4. El Parlament de Catalunya considera necessari que el Govern de l’Estat espa-
nyol reconegui l’exemple democràtic que són els referèndums d’autodeterminació 
escocesos del 2014 i el 2023 i que en democràcies avançades els referèndums es po-
den fer i es fan, ja que són el millor mecanisme per a donar resposta a les legítimes 
demandes d’autodeterminació quan són majoritàries i persistents.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 144/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte de la 
repressió en l’independentisme i en els estàndards democràtics de 
l’Estat espanyol
302-00182/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 36, 21.07.2022, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte de la repressió en l’independentisme i en els estàndards demo-
cràtics de l’Estat espanyol (tram. 302-00182/13), presentada per la diputada Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 68836), pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem (reg. 69370), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
69389), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 69395 i 69514) i 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar (reg. 69401).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que, pràcticament cinc anys després del 

referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 i de la resposta violenta, re-
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pressiva i criminalitzadora de l’Estat espanyol, el Govern de l’Estat ha estat incapaç 
encara de donar una resposta política i democràtica al que va ésser una mobilització 
legítima, política i democràtica per a exercir el dret a l’autodeterminació dels ciuta-
dans de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya reconeix, com ha fet sempre, la plena legitimitat 
política de les diverses ideologies i dels projectes polítics democràtics i respectuo-
sos amb els drets dels pobles i les persones i reafirma la necessitat d’avançar en la 
resolució política del conflicte actual.

3. El Parlament de Catalunya denuncia l’existència de múltiples processos oberts 
contra l’independentisme i constata, també, l’impacte d’aquesta repressió en la qua-
litat democràtica de l’Estat espanyol, el qual ha vist com, en aquests anys, la seva 
política envers l’independentisme català ha estat denunciada per la immensa majoria 
d’organitzacions i institucions que s’encarreguen de salvaguardar els drets humans 
–des d’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.

4. El Parlament de Catalunya constata que, amb relació a l’independentisme, 
hi ha una vulneració generalitzada dels drets i valors que reconeix l’article 2 del 
Tractat de la Unió Europea. L’espionatge, l’operació Catalunya i la conjura entre els 
aparells judicials, policials, polítics i mediàtics per a alterar resultats electorals és 
una anomalia democràtica que comporta la vulneració generalitzada de drets fona-
mentals.

5. El Parlament de Catalunya es reafirma en la necessitat d’aturar la via judicial, 
de superar la judicialització i la persecució ideològica, de posar fi a la criminalitza-
ció i la repressió del moviment independentista i de qualsevol dissidència que de-
fensi els drets i les llibertats i de garantir la seguretat jurídica i l’exercici dels drets 
fonamentals, com són la llibertat d’expressió i el dret de manifestació.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar a les autoritats espa-
nyoles que contribueixin a la desjudicialització, que es comprometin amb els drets 
fonamentals de totes les persones, que rebutgin la persecució o la criminalització de 
les diverses opcions polítiques i que treballin, també, per a despolititzar la justícia.

7. El Parlament de Catalunya mostra la seva convicció, tal com ha expressat en 
diverses ocasions, que el diàleg, la negociació i la cerca d’acords, en un marc dotat 
de garanties i entre iguals, han de servir per a trobar mecanismes que garanteixin 
la canalització dels 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 democràti-
ca del conflicte polític que passi pel dret a l’autodeterminació de Catalunya, amb la 
màxima seguretat jurídica possible.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprometre’s, juntament amb 
el Govern de l’Estat, a apostar per la via política i la cerca de solucions pactades per 
a resoldre el conflicte i, amb aquesta finalitat, a mostrar el compromís ferm amb les 
tasques de la taula de diàleg i negociació i amb la integració d’aquestes tasques en 
les agendes polítiques respectives.

9. El Parlament de Catalunya mostra la seva convicció que, en el cas del conflicte 
entre Catalunya i l’Estat, la resolució per la via no violenta passa, d’una manera im-
prescindible, pel reconeixement del dret a l’autodeterminació i de l’amnistia.

10. El Parlament de Catalunya mostra, d’acord amb l’apartat 15 de la Resolució 
102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
en què el Parlament assumeix l’informe de l’Assemblea de Representants del Con-
sell d’Europa, i l’apartat 4 de la dita resolució, en què el Parlament es compromet a 
tramitar una proposició de llei d’amnistia, i també d’acord amb la Moció 137/XIV 
del Parlament de Catalunya, sobre l’informe de seguiment del Consell d’Europa, 
aprovada el 7 de juliol de 2022, la necessitat d’avançar en la tramitació d’una llei 
d’amnistia, i d’impulsar-la també des del Parlament, per a posar fi a la judicialitza-
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ció i la repressió en els termes que recull la Resolució 2381 (2021) de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa.

11. El Parlament de Catalunya aposta per l’articulació d’una estratègia antire-
pressiva tan unitària i consensuada com sigui possible, que no comporti renúncies 
als objectius que l’han motivada i que defensi els drets de tots els represaliats i ga-
ranteixi que reben el suport, l’acompanyament i la solidaritat adequats.

12. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l’Acord marc pel diàleg 
i la negociació, que es va presentar el 8 de juliol de 2022 a Barcelona, els objectius 
del qual són «superar la judicialització, tot garantint la seguretat jurídica» i «apostar 
per la via política i amb la cerca de solucions pactades per a resoldre el conflicte».

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

i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola
300-00208/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 20.07.2022, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la 
catorzena legislatura
300-00210/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 20.07.2022, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística
300-00211/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 21.07.2022, DSPC-P 73.

Interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en 
publicitat institucional als mitjans de comunicació
300-00212/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 20.07.2022, DSPC-P 72.
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Interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons 
per part d’interns
300-00213/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 21.07.2022, DSPC-P 73.

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00214/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 20.07.2022, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la 
crisi
300-00215/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 20.07.2022, DSPC-P 72.
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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 les polítiques 
per a frenar l’ocupació il·legal d’habitatges
302-00183/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 36, tinguda el 21.07.2022, DSPC-P 73.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de foment de l’associacionisme
200-00006/13

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de foment de 
l’associacionisme (tram. 200-00006/13) s’ha reunit el dia 21 de juliol de 2022 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relator el diputat Oscar Aparicio Pedrosa.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2022
Oscar Aparicio Pedrosa, GP PSC-Units; Pau Morales i Romero, GP ERC; Ju-

dith Toronjo Nofuentes, GP JxCat; María Elisa García Fuster, GP VOX; Basha 
Changue Canalejo, GP CUP-NCG; Jessica González Herrera, GP ECP; Joan Gar-
cía González, GP Cs; Lorena Roldán Suárez, GM; diputats

Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 69964; 69973).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.07.2022; 10:30 h.

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 
2022, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 
30 de desembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00008/13), d’acord amb l’ar-
ticle 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Riba Colom

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Juli Fernàndez i Olivares

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Joan Canadell i Bruguera

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Antonio Gallego Burgos
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Eulàlia Reguant i Cura

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco 

Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2022
El secretari de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells; la presidenta de la Co-

missió, Raquel Sans Guerra

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 68116; 68149 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 68116)

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (tram. 202-00044/13).

Enmienda
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno de la proposición de ley.

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68149)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (tram. 202-00044/13).
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Esmena
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP CUP-NCG (reg. 69083; 69091).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.07.2022 al 28.07.2022).
Finiment del termini: 29.07.2022; 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 regeneració urbanística de la Mariola, 
a Lleida
250-00663/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69516 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 22.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 69516)

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

1. Instar el Govern de l’Estat a que reprengui, actualitzi i completi el projecte de 
regeneració urbanística, abans anomenat «Mariola 20.000» fent referència a la su-
perfície inicialment afectada i que ara hauria de cobrir noves àrees al barri. Aquest 
pla, elaborat conjuntament amb la Paeria i el Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, que preveu una transformació social, econòmica i urbanística de 
la zona, haurà de canviar la seva denominació reflectint la nova extensió inclosa.

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

2. Dotar amb fons de l’Estat el projecte actualitzat de regeneració del barri de la 
Mariola, per tal que la Paeria de Lleida el pugui dur a terme.

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

Recórrer a les actuacions de rehabilitació de barris contemplades a la Resolució 
DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les condicions d’accés per a 
la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Pro-
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gramada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació 
a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així 
com a la convocatòria sobre dinamització de barris prevista per a finals d’any per la 
Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68571 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 22.07.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 68571)

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

1. Impulsar un peritatge/auditoria per relacionar les diverses deficiències que pre-
senten els habitatges socials i els baixos de l’edifici que són equipament municipal 
del carrer Vilamuntà, carrer Indústria i Plaça de Llevant de Manlleu.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt 2bis

2bis. Reclamar a l’Incasòl l’arranjament de les deficiències estructurals detec-
tades als habitatges socials situats al carrer Vilamuntà, carrer Indústria i Plaça de 
Llevant i, en cas de no rebre resposta favorable per part de l’Incasòl, en el termini 
de 4 mesos, prendre les mesures jurídiques oportunes per fer efectiu aquest arran-
jament.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69517 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 22.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 69517)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fent aportacions per co-
brir les necessitats bàsiques en matèria d’aliments a través de les convocatòries que 
ja preveu el Departament de Drets Socials, que l’any 2021 van suposar 3.555.663,16 
euros.



BOPC 369
26 de juliol de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 33 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69520 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 21.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69520)

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

1. Culminar el desplegament del II Pla d’acreditació i qualificació professionals 
2022-2024, incloent la promoció del servei obert permanentment d’avaluació i acre-
ditació de les competències professionals de l’Agència Pública de Formació i Qua-
lificació Professionals de Catalunya.

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

2. Continuar enfortint les relacions amb els agents socials i econòmics, per tal de 
seguir impulsant acords que millorin la resilència del mercat laboral i adaptades a 
les circumstàncies canviant de la nostra economia.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69519 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 21.07.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69519)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Posar a disposició de les PIMES instruments financers per facilitar l’accés al 
crèdit, i així intentar pal·liar les conseqüències de les darreres pujades dels tipus 
d’interès i de les restriccions d’accés al crèdit per part del sector financer.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d’ajuts per al 
pagament del lloguer de l’habitatge
250-00682/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69515 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 22.07.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 69515)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, davant la propera 
confecció del pressupost General de l’Estat per l’any 2023, a continuar reclamant 
a l’Estat que es doblin i es garanteixin els recursos que es destinin al Plan Estatal 
de Vivienda, amb l’objectiu de garantir un finançament i un adequat repartiment de 
l’esforç pressupostari que permeti ampliar els recursos que la Generalitat destina a 
línies de suport al pagament de l’habitatge o de lluita contra l’exclusió residencial.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per les Macrocuines de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de 
cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01095/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Veïns 
Afectats per Cuines Fantasma, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada 
a la venda a distància de plats preparats
352-01096/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció 
i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de 
cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01097/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Vendrell, president de 
la Fundació Barcelona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada 
a la venda a distància de plats preparats
352-01098/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Pere Chias, president del Gremi 
de Restauració de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada 
a la venda a distància de plats preparats
352-01099/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Goñi, president de Pimec 
Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 
la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats
352-01100/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Botigues 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 
la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats
352-01101/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Gracia, representant dels 
veïns del passatge de Xile, de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina 
industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats
352-01102/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavi Carmona, representant 
de Coocció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 
la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats
352-01103/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Hunab Moreno, director general 
de Getir, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per 
la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats
352-01104/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra 
de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada 
a la venda a distància de plats preparats
352-01105/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 69633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Corominas, de la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti l’informe de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00756/13

SOL·LICITUD

Presentació: Andrés Bello Sanz, del GP VOX (reg. 65352).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 21.07.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Punt 6 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti la 
guia «Mobilitat quotidiana amb perspectiva de gènere»
356-00769/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 66414).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Viari 
de la Catalunya Central davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre les principals necessitats en matèria 
d’infraestructures i mobilitat de la Catalunya Central
356-00775/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 66783).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Veïnal del Baix Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre la proposta de desenvolupament per a 
la zona del Baix Besòs
356-00776/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 66784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Joan Abellà Barril, president 
d’Editors.cat, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el 
Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00793/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 68926).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Izaskun Arretxe Irigoien, directora de 
la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00794/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 68927).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ayats Coromina, 
responsable de la coordinació i l’impuls del Pla nacional del llibre i 
la lectura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla 
nacional del llibre i la lectura de Catalunya
356-00795/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 68928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Marina Massaguer Comes, 
investigadora del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional 
per la Llengua
356-00796/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP ECP (reg. 69078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença de Marina Gay i Faura, vicepresidenta 
segona d’Òmnium Cultural, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00797/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP ECP (reg. 69079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Bastardas i Boada, catedràtic 
de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional per la Llengua
356-00798/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP ECP (reg. 69080).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Pradilla Cardona, 
catedràtic de sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pacte Nacional per la 
Llengua
356-00799/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP ECP (reg. 69081).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.

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

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2021
359-00019/13

SOL·LICITUD

Presentació: Presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 68835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 21.07.2022.
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