
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les pràctiques cultu-
rals nocives
250-00545/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a causa legal d’in-
terrupció de l’embaràs
250-00546/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la sol·licitud del cessament del delegat i de la delegada 
adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00667/13
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de l’enoturisme
250-00726/13
Rebuig 8

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reducció del consum energètic dels centres educatius
250-00674/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra Freda
250-00678/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre les restriccions d’aigua potable a municipis del Segrià 
i les Garrigues
250-00698/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abocador il·legal de la urbanització 
Mas Borràs, al Vendrell
250-00708/13
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la facilitació del canvi de l’enllumenat públic de la ur-
banització Mas Borràs, del Vendrell
250-00709/13
Esmenes presentades 12

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · quart període · número 406 · dilluns 17 d’octubre de 2022

* Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 406
17 d’octubre de 2022

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta tensió del Baix Penedès
250-00710/13
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’impacte directe al territori dels ingressos provinents 
de l’impost a les centrals nuclears
250-00724/13
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució de suport al manteniment de l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials de Talarn
250-00728/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i els seus efectes pel que fa al transbordament a Martorell
250-00729/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la pobresa visual infantil
250-00730/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera C-1311
250-00731/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació infantil i primària 
de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses
250-00732/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i salarials del 
sistema públic de salut
250-00733/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del suïcidi al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00735/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del Departament d’Em-
presa i Treball
250-00736/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució de suport a la pagesia afectada per les gelades de l’abril del 
2022
250-00737/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discriminació positiva en les proves 
d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00738/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’ocupació d’habitatges a Mataró
250-00739/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil
250-00740/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya
250-00741/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat d’expressió, la llibertat de cà-
tedra i la pluralitat ideològica a les universitats públiques
250-00742/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la situació de les universitats
250-00743/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la concòrdia i la reconciliació entre els espanyols a la 
regió de Catalunya
250-00744/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’impuls de la biomassa com a tecnologia de generació 
i consum energètic
250-00745/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la defensa de l’agricultura al Baix Llobregat i l’Hospi-
talet de Llobregat
250-00746/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels cossos peni-
tenciaris
250-00747/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a l’autopista AP7
250-00748/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del grup «G7» de 
constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles diàries del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic de la 
Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell
250-00753/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al Baix Penedès
250-00754/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència l’ABS Vall del Ges
250-00756/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a diversos nuclis 
urbans de la Noguera
250-00757/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00758/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària obligatòria de 
l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00759/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la Planta Ornamen-
tal de Catalunya
250-00760/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de 
Vilafant
250-00761/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’aplicació del principi de no-discriminació a les proves 
d’accés a la universitat
250-00762/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels professors de religió 
als centres docents públics
250-00763/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la modernització del canal d’Urgell
250-00764/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la supressió del projecte «Queda’t a la Catalunya Cen-
tral»
250-00765/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a l’Associació d’Amics 
de la Bressola
250-00766/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del terrorisme
250-00767/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia de la memòria 
històrica LGBTI
250-00768/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu
250-00769/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació del centre his-
tòric de Lleida
250-00770/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de la Platja de 
Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra la violència 
masclista
250-00772/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 al pas per Sorpe, 
a l’Alt Àneu
250-00773/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les vacants laborals
250-00774/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries de Catalunya
250-00777/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient
250-00778/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació arran de les pun-
xades en espais d’oci nocturn
250-00780/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la declaració del Baix Empordà i el Pla de l’Estany com 
a zones afectades greument per una emergència de protecció civil
250-00782/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció del gasoducte Midcat
250-00783/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup Acció per la Inde-
pendència
250-00784/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament de programes de salut 
mental destinats als joves
250-00785/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la supressió de l’apartat 8.3 de la Resolució 
ACC/821/2022, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, 
els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en 
tot el territori de Catalunya
250-00786/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les mesures per a suprimir les desigualtats en les po-
lítiques públiques pel que fa al dret de les dones embarassades a continuar amb 
llur embaràs
250-00787/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el parc d’habitatge social
300-00225/13
Presentació: GP VOX 25

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00226/13
Presentació: GP ECP 26

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els plans per a afron-
tar la propera crisi
300-00227/13
Presentació: GP Cs 26

Interpel·lació al Govern sobre el pla pilot per a una renda bàsica universal
300-00228/13
Presentació: GP ERC 26
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Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd
300-00229/13
Presentació: GP ERC 27

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de dissolució de les cambres de la pro-
pietat
300-00230/13
Presentació: GP CUP-NCG 27

Interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i la planificació de l’oferta 
formativa de la formació professional el curs 2022-2023
300-00231/13
Presentació: GP PSC-Units 28

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
300-00232/13
Presentació: GP PSC-Units 28

Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual i la continuïtat de la cator-
zena legislatura amb un govern en minoria
300-00233/13
Presentació: GP JxCat 28

4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 39
Convocada per al 19 d’octubre de 2022 30

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Cessament dels consellers titulars de diversos departaments i nomenament dels 
nous consellers
330-00145/13
Presentació: president de la Generalitat 31
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant les 
pràctiques culturals nocives
250-00545/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 22, tinguda el 13.10.2022, DSPC- 
C 421.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat com a 
causa legal d’interrupció de l’embaràs
250-00546/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 22, tinguda el 13.10.2022, DSPC- 
C 421.

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert i de les delegacions del Govern 
a l’exterior
250-00639/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
17, tinguda el 13.10.2022, DSPC-C 424.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació en la sessió 
17, tinguda el 13.10.2022, DSPC-C 424.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de 
l’enoturisme
250-00726/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 22, tinguda el 13.10.2022, 
DSPC-C 423.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reducció del consum energètic dels 
centres educatius
250-00674/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69398 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69398)

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

1. En el marc del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de 
la Generalitat de Catalunya (2018-2022): 

– Desenvolupar un programa pel desplegament de l’energia solar fotovoltaica a 
les cobertes dels edificis de la Generalitat de Catalunya que aprofiti al màxim les 
possibilitats de generació.

– Establir les condicions per tal que les instal·lacions fotovoltaiques a la Gene-
ralitat de Catalunya compleixin amb els criteris de màxima generació d’energia re-
novable.

– Impulsar un programa per a les administracions locals per promoure l’aprofi-
tament solar fotovoltaic de les cobertes de les escoles.

– Analitzar les barreres pel desplegament de les instal·lacions solars fotovoltai-
ques en els centres d’educació concertada.

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

2. A través de l’ICAEN i tenint en compte l’experiència recollida en les convoca-
tòries actuals, seguir dotant de recursos econòmics a les administracions locals per 
instal·lacions fotovoltaiques a nivell domèstic i d’equipament.

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

3. Actualitzar el Pla d’eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Ca-
talunya, que inclou l’autogeneració solar fotovoltaica per als centres educatius de 
secundària.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra 
Freda
250-00678/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69399 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 69399)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al punt 1

1. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb I’Ajuntament de 
Pals i amb la resta d’administracions, el valor ambiental, històric i cultural de l’en-
torn de les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a Pals, desenvolupant un projec-
te per tal de crear-hi i posar en marxa un memorial de la Guerra Freda, que sense 
afegir nous factors d’impacte sobre els valors naturals de l’entorn, sigui compatible 
amb la preservació dels esmentats valors ambientals i amb altres potencials projec-
tes complementaris relatius al jaciment arqueològic proper.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició al punt 2

2. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb I’Ajuntament de 
Pals i amb la resta d’administracions, les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a 
Pals, del deteriorament i de l’enderroc, fins que es puguin dur a terme les actuacions 
corresponents per crear-hi un memorial de la Guerra Freda; així com preservar el 
valor ambiental del seu entorn natural. Aquesta preservació queda condicionada 
al fet que, com a màxim, durant el primer trimestre del 2023 es prengui la decisió 
de si es mantenen edificacions, quines i s’elabori un avantprojecte i un pla de man-
teniment, i que es faci en tot moment en coordinació amb el territori i les diferents 
administracions.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 70384; 70385; 70386 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70384)

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

1. Continuar optimitzant els espais de diàleg amb la Mancomunitat d’Aigües de 
les Garrigues –que té delegada la competència municipal– per assessorar tècnica-
ment respecte les alternatives d’abastament que es considerin estudiar.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió a l’apartat 2

2. Obrir una investigació sobre els fets succeïts i determini les causes i els actors 
i que adopti les mesures coercitives que correspongui.

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

3. Intensificar les mesures que es porten a terme en l’aplicació dels productes 
fitosanitaris per tal de minimitzar els efectes d’aquests en la salubritat de l’aigua, 
incloses les de suport a la pagesia per una transició a l’ús de productes alternatius 
sostenibles i eficaços.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 70385)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació de l’apartat 4

4. Solucionar definitivament el problema d’abastament d’aigua potable que pa-
teixen els municipis de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues. En aquest sentit 
i entre d’altres, l’Agència Catalana de l’Aigua publica ordres de subvenció d’abasta-
ment en alta que poden ajudar econòmicament a resoldre aquest greu problema de 
subministrament d’aigua, en funció de la decisió més òptima que prengui la Manco-
munitat d’Aigües de les Garrigues.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70386)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 4

4. Solucionar definitivament el problema d’abastament d’aigua potable que pa-
teixen els municipis de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues i es destinin 
els ajuts directes necessaris, tant tècnics com econòmics, com a obra d’urgència per 
disposar d’una segona captació d’aigua amb les condicions sanitàries adequades 
que no ofereix l’actual captació del pantà d’Utxesa.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71704 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71704)

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

1. Continuï donant suport a l’Ajuntament del Vendrell en tot allò que es requerei-
xi per a la neteja i la restitució de l’espai.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 3

3. Donar suport a l’Ajuntament del Vendrell de en les actuacions de neteja de les 
antigues instal·lacions de COSBAPSA a la urbanització Mas Borràs del Vendrell.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71705 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71705)

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

1. Continuar garantint línies de finançament a través de subvencions públiques 
per prioritzar actuacions que ajudin a avançar cap a una transició energètica.

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

2. Obrir vies de diàleg entre els municipis, les associacions de veïns i veïnes i la 
Generalitat, a través de la Taula Social del Canvi Climàtic, per promoure i garan-
tir la coordinació de totes les administracions publiques de Catalunya i fomentar la 
participació ciutadana, dels agents socials i dels agents econòmics tal com estableix 
la llei 16/2017, de I’1 d’agost, del canvi climàtic.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71711 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71711)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Realitzar un estudi tècnic sobre les afectacions ambientals i d’implantació ter-
ritorial d’aquest projecte.
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Proposta de resolució sobre l’impacte directe al territori dels 
ingressos provinents de l’impost a les centrals nuclears
250-00724/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71706 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 03.10.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71706)

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

1. Destinar a les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona –que són les di-
rectament afectades per l’energia nuclear– el doble dels recursos previstos mitjan-
çant una aportació de l’Estat igual als 24 milions d’euros anuals que farà el Govern 
de la Generalitat.

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

2. Aprovar, abans d’acabar el 2022, el Reglament del Fons de Transició Nuclear. 
Aquest reglament ha de tenir els criteris adequats de distribució i comptar amb tots 
els agents del territori per a la seva gestió i governança.

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

3. Impulsar un pla de reactivació econòmica per a les comarques de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona afectades pel futur tancament de les centrals nuclears d’Ascó i 
Vandellós.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73660; 73770).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de 
Ferrocarrils de la Generalitat i els seus efectes pel que fa al 
transbordament a Martorell
250-00729/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73661; 73771; 73871).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.



BOPC 406
17 d’octubre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 14

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73662; 73772).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la 
carretera C-1311
250-00731/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73663; 73773; 73872).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació 
infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de 
les Abadesses
250-00732/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73664; 73774; 73873).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i 
salarials del sistema públic de salut
250-00733/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73665; 73775; 73874).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73666; 73776; 73875).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de prevenció del 
suïcidi al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00735/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73667; 73777).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73668; 73778).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la pagesia afectada per les 
gelades de l’abril del 2022
250-00737/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 73669; 73876).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discriminació positiva 
en les proves d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00738/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73670; 73779).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73671; 73780).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil
250-00740/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73672; 73781).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73673; 73782).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73674; 73783).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de les universitats
250-00743/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73675; 73784).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73676; 73785).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de la biomassa com a 
tecnologia de generació i consum energètic
250-00745/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73677; 73786).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73678; 73787).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels 
cossos penitenciaris
250-00747/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73679; 73788; 73877).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a 
l’autopista AP7
250-00748/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 73680; 73878).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del 
grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73681; 73789; 73879).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles 
diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73682; 73790; 73880).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73683; 73791).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a 
l’Hospital del Vendrell
250-00753/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73684; 73792; 73881).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al 
Baix Penedès
250-00754/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73686; 73793; 73882).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73685; 73794; 73883).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència 
l’ABS Vall del Ges
250-00756/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73687; 73795; 73884).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a 
diversos nuclis urbans de la Noguera
250-00757/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73688; 73796; 73885).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària 
a Castellví de Rosanes
250-00758/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73689; 73797; 73886).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària 
obligatòria de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
250-00759/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73691; 73798; 73887).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la 
Planta Ornamental de Catalunya
250-00760/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73690; 73799; 73888).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Institut de Vilafant
250-00761/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73692; 73800; 73889).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del principi de no-
discriminació a les proves d’accés a la universitat
250-00762/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73693; 73801).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73694; 73802).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73695; 73803).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73696; 73804).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a 
l’Associació d’Amics de la Bressola
250-00766/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73697; 73805).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del 
terrorisme
250-00767/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73698; 73806).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia 
de la memòria històrica LGBTI
250-00768/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 73699).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73700; 73807).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació 
del centre històric de Lleida
250-00770/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73701; 73808; 73890).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.



BOPC 406
17 d’octubre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 22

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de 
la Platja de Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73702; 73809; 73891).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra 
la violència masclista
250-00772/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73703; 73810; 73892).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 al 
pas per Sorpe, a l’Alt Àneu
250-00773/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73704; 73811; 73893).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les vacants laborals
250-00774/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73705; 73812; 73894).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73706; 73813; 73895).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries de 
Catalunya
250-00777/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73707; 73814; 73896).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient
250-00778/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP VOX (reg. 73815; 73897).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació 
arran de les punxades en espais d’oci nocturn
250-00780/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73708; 73816; 73899).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri 
trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 73709; 73817; 73900).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració del Baix Empordà i el Pla 
de l’Estany com a zones afectades greument per una emergència de 
protecció civil
250-00782/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73710; 73818).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73711; 73819).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73712; 73820).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament de 
programes de salut mental destinats als joves
250-00785/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73713; 73821).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’apartat 8.3 de la 
Resolució ACC/821/2022, per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 
especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de 
Catalunya
250-00786/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73714; 73822).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 73715; 73823).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el parc d’habitatge social
300-00225/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 74163 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el parque de vivienda social 
en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos 
días 18, 19 y 20 de octubre de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre el parque de vivienda social en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00226/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 74197 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge del Go-
vern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19, 
20 i 21 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques d’habitatge del Govern.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els 
plans per a afrontar la propera crisi
300-00227/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 74209 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre la recurrent paràlisi del Govern i els seus plans per 
afrontar la crisi que s’acosta, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 19 i 20 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la recurrent paràlisi del Govern i els seus plans per afrontar la crisi que 
s’acosta.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el pla pilot per a una renda bàsica 
universal
300-00228/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 74210 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el pla pilot per implementar una renda bàsica 
universal, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 19, 20 i 21 d’octubre, amb el text següent: 
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– Sobre el pla pilot per implementar una renda bàsica universal.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia 
de l’hidrogen verd
300-00229/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 74211 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen 
verd, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19, 
20, 21 octubre, amb el text següent: 

– Sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de dissolució de les 
cambres de la propietat
300-00230/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 74212 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de dissolució de les Cam-
bres de la Propietat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la necessitat de dissolució de les Cambres de la Propietat.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada GP 

CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i la 
planificació de l’oferta formativa de la formació professional el curs 
2022-2023
300-00231/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 74222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i de 
planificació de l’oferta formativa de Formació Professional del curs 2022-2023, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19, 20 i 21 
d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el procés de preinscripció i de planificació de l’oferta formativa de For-
mació Professional del curs 2022-2023.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
300-00232/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 74223 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19, 20 i 
21 d’octubre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les infraestructures a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual i la 
continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en 
minoria
300-00233/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 74226 i 74289 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.10.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual, per tal que sigui 
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substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19, 20 i 21 d’octubre de 
2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació política actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb 
un govern en minoria.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 39

CONVOCADA PER AL 19 D’OCTUBRE DE 2022

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

Ple del Parlament, el 19 d’octubre de 2022, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar comp-

te de la modificació en l’estructura i la composició del Govern. Tram. 350-00008/13. 
President de la Generalitat. Substanciació.

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades a les 11.00 hores aprox.).
3. Homenatge en memòria de l’exdiputat Josep Fornas i Martínez. Tram. 401-

00023/13. Junta de Portaveus. Substanciació.
4. 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. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 405).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya. Tram. 202-00023/13. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 121, 62).

6. Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació. Tram. 202-00037/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta de tramitació 
directament i en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 277, 68).

7. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen 
verd. Tram. 300-00229/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i la planificació 
de l’oferta formativa de la formació professional el curs 2022-2023. Tram. 300-
00231/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els plans per 
a afrontar la propera crisi. Tram. 300-00227/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el pla pilot per a una renda bàsica univer-
sal. Tram. 300-00228/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual i la continuïtat de la 
catorzena legislatura amb un govern en minoria. Tram. 300-00233/13. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. Tram. 300-00232/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el parc d’habitatge social. Tram. 300-00225/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00226/13. 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de dissolució de les cambres de la 
propietat. Tram. 300-00230/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política 
forestal. Tram. 302-00192/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació de la com-
panyia energètica pública i el desplegament de les energies renovables. Tram. 302-
00194/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i 
social. Tram. 302-00196/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Tram. 302-00193/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar 
els efectes de la crisi en les famílies i les empreses. Tram. 302-00195/13. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades 
de la triple crisi. Tram. 302-00197/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius 
per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials d’immobles. Tram. 302-00198/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Cessament dels consellers titulars de diversos departaments 
i nomenament dels nous consellers
330-00145/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 74188 / Coneixement: 13.10.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, dono compte del Decret 
184/2022, de 10 d’octubre, de denominació i determinació de l’àmbit de competèn-
cia dels departaments en què s’organitza el Govern i l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya.

Així mateix, dono compte del cessament dels consellers i conselleres següents: 
– Senyor Jaume Giró i Ribas com a conseller d’Economia i Hisenda
– Senyora Victòria Alsina i Burgués com a consellera d’Acció Exterior i Govern 

Obert
– Senyora Gemma Geis i Carreras com a consellera de Recerca i Universitats
– Senyor Josep Maria Argimon Pallàs com a conseller de Salut
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– Senyora Violant Cervera i Gòdia com a consellera de Drets Socials
– Senyora Lourdes Ciuró i Buldó com a consellera de Justícia

i del nomenament dels consellers i conselleres següents: 
– Senyora Natàlia Mas i Guix com a consellera d’Economia i Hisenda
– Senyora Meritxell Serret i Aleu com a consellera d’Acció Exterior i Unió Eu-

ropea
– Senyor Joaquim Nadal i Farreras com a conseller de Recerca i Universitats
– Senyor Juli Fernández i Olivares com a conseller de Territori
– Senyor Manel Balcells i Díaz com a conseller de Salut
– Senyor Carles Campuzano i Canadés com a conseller de Drets Socials
– Senyora Gemma Ubasart i González com a consellera de Justícia, Drets i Me-

mòria.

Barcelona, 11 d’octubre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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