
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 494/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13
Adopció 5

Resolució 495/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13
Adopció 5

Resolució 496/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’edifici que ha 
d’acollir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni
250-00657/13
Adopció 6

Resolució 497/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut Escola Santa Anna, 
de Premià de Dalt
250-00666/13
Adopció 7

Resolució 498/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de l’Institut Escola 
El Morsell, d’Olivella
250-00693/13
Adopció 7

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 defensa, la promoció i la protecció de les comarques 
de les Terres de l’Ebre
250-00692/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la defensa de les famílies nombroses
250-00789/13
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del  29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons 
de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern
202-00051/13
Proposta de tramitació en lectura única davant el Ple 10

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · quart període · número 435 · divendres 18 de novembre 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 435
18 de novembre de 2022

Taula de contingut 2

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 
9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no 
universitari
202-00052/13
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 10
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el respecte a la memòria de les víctimes de la depor-
tació als camps de concentració i d’extermini del règim nazi
250-00847/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institucional
302-00207/13
Presentació: GP Cs 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de 
Salut
302-00208/13
Presentació: GP ECP 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’econo-
mia de l’hidrogen verd
302-00209/13
Presentació: GP ERC 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a 
reduir o suprimir l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre 
successions i donacions
302-00210/13
Presentació: GP VOX 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament urbanístic al 
Camp de Tarragona
302-00211/13
Presentació: GP CUP-NCG 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a combatre 
la violència masclista
302-00212/13
Presentació: GP PSC-Units 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del  Departament 
d’Interior
302-00213/13
Presentació: GP PSC-Units 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català
302-00214/13
Presentació: GP JxCat 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i les 
seves conseqüències socioeconòmiques
302-00215/13
Presentació: GP JxCat 19

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la  renúncia de 
Bàrbara Pons Giner a la condició de membre del Comitè d’Experts del Canvi Climàtic
Comunicació 21



BOPC 435
18 de novembre de 2022

Taula de contingut 3

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Empreses Innova-
dores de la Garrofa davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi sobre la situació del conreu i del comerç de la garrofa
356-00867/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre el subministrament d’aigua potable als municipis de la Mancomunitat d’Ai-
gües de les Garrigues
356-00890/13
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre les inspeccions al Complex Petroquímic de Tarragona
356-00895/13
Acord sobre la sol·licitud 22

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el conseller de Re-
cerca i Universitats sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00080/13
Substanciació 22

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

Compareixença d’una representació de l’associació Empreses Innovadores de la 
Garrofa davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació del conreu i del comerç de la garrofa
357-00839/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre el 
subministrament d’aigua potable als municipis de la Mancomunitat d’Aigües de les 
Garrigues
357-00840/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre les 
inspeccions al Complex Petroquímic de Tarragona
357-00841/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la Presidència
330-00152/13
Presentació: president de la Generalitat 23

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució del lletrat major en funcions de secretari general, d’adscripció, en comis-
sió de serveis, d’una funcionària de carrera
Resolució 23



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 435
18 de novembre de 2022

1.10. Acords i resolucions 5 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 494/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació 
dels mòduls prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, 
de Sant Joan Despí
250-00649/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 25, 18.10.2022, DSPC-C 426

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí (tram. 250-00649/13), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 66147).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Considerar prioritària l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut Jaume 

Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), per a garantir el manteni-
ment de la qualitat de l’educació dels alumnes.

b) Destinar els recursos necessaris per a redactar el projecte de construcció d’un 
nou edifici per a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de manera que cobreixi les ne-
cessitats actuals i s’adeqüi a la previsió de futures necessitats de places educatives, 
atesa l’expansió demogràfica del municipi.

c) Incloure en els propers pressupostos de la Generalitat una partida per a l’adju-
dicació i la construcció del nou edifici de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol.

d) Comunicar aquest acord a l’equip directiu i l’associació de mares i pares 
d’alumnes de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol i a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 495/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut 
de Vilafant
250-00653/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 25, 18.10.2022, DSPC-C 426

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant (tram. 250-
00653/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 66148).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar els tràmits pendents per a poder encarregar el projecte de construc-

ció de l’Institut de Vilafant (Alt Empordà) dins l’any 2022.
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b) Establir un calendari per a la licitació del projecte i la construcció de l’Institut 
de Vilafant dins l’any 2022.

c) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2023 una partida per a la 
construcció de l’Institut de Vilafant.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 496/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’edifici que ha d’acollir l’educació secundària obligatòria 
a l’Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni
250-00657/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 25, 18.10.2022, DSPC-C 426

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’aco-
llir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni 
(tram. 250-00657/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 69608).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar al més aviat possible les mesures adequades per a la construcció de 

l’edifici que ha d’acollir l’educació secundària obligatòria a l’Institut Escola Pallero-
la, de Sant Celoni (Vallès Oriental).

b) Revisar el plec de prescripcions tècniques per a actualitzar el contracte de lici-
tació, de manera que s’ajusti a l’increment de la inflació i es restableixi la rendibilitat 
esperable per part dels possibles adjudicataris.

c) Destinar els recursos necessaris per a redactar el projecte de construcció de 
l’edifici definitiu per a l’educació secundària obligatòria de l’Institut Escola Pallero-
la, de manera que cobreixi les necessitats actuals i s’adeqüi a la previsió de futures 
necessitats de places educatives, atesa l’expansió demogràfica del municipi.

d) Incloure en els pressupostos de la Generalitat corresponents una partida per a 
l’adjudicació i la construcció de l’edifici definitiu per a l’educació secundària obliga-
tòria de l’Institut Escola Pallerola.

e) Comunicar aquest acord a l’equip directiu i l’associació de famílies d’alumnes 
de l’Institut Escola Pallerola i a l’Ajuntament de Sant Celoni.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira
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Resolució 497/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut Escola 
Santa Anna, de Premià de Dalt
250-00666/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 25, 18.10.2022, DSPC-C 426

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’Institut Escola Santa Anna, de Pre-
mià de Dalt (tram. 250-00666/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 69610).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar el diàleg per a la signatura del conveni d’obres entre el Departament 

d’Educació i l’Ajuntament de Premià de Dalt.
b) Establir un calendari d’execució de les obres de construcció i adequació de 

l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme), tan bon punt es disposi 
d’un solar i se subscrigui un conveni entre ambdues administracions.

c) Garantir que l’Institut Escola Santa Anna evita la segregació escolar al mu-
nicipi.

d) Dotar econòmicament les obres de construcció i adequació de l’Institut Escola 
Santa Anna en l’exercici pressupostari corresponent.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira

Resolució 498/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació 
de l’Institut Escola El Morsell, d’Olivella
250-00693/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 25, 18.10.2022, DSPC-C 426

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2022, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola El 
Morsell (tram. 250-00693/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 70165).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir el calendari per a l’ampliació de l’Institut Escola El Morsell, d’Olive-

lla (Garraf), i assignar tots els recursos tècnics i econòmics necessaris per a complir 
el termini compromès.

b) Assegurar que el projecte d’ampliació de l’Institut Escola El Morsell tingui en 
compte el creixement demogràfic del municipi a curt i a mitjà termini i doni respos-
ta també a les necessitats d’espais de l’educació infantil i primària.

c) Dotar per al curs 2022-2023, i mentre no estiguin acabades les obres d’ampli-
ació, els espais provisionals per a atendre les necessitats d’escolarització d’educació 
secundària obligatòria a l’Institut Escola El Morsell.
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d) Iniciar l’actuació d’ampliació de l’Institut Escola El Morsell durant el 2023.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira
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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 defensa, la promoció i la protecció 
de les comarques de les Terres de l’Ebre
250-00692/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 462.

Proposta de resolució sobre la defensa de les famílies nombroses
250-00789/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials en la sessió 30, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 460.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del 29 
d’abril, 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, amb relació al fons de transició nuclear 
i la creació de l’òrgan de govern
202-00051/13

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 75381).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 
5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern sigui 
tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 
8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 
oficials en l’ensenyament no universitari
202-00052/13

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD 

DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP ECP (reg. 76773).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
21.11.2022 al 23.11.2022).
Finiment del termini: 24.11.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el respecte a la memòria de les víctimes 
de la deportació als camps de concentració i d’extermini del règim nazi
250-00847/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 21.11.2022 al 
24.11.2022).
Finiment del termini: 25.11.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat 
institucional
302-00207/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 76732 i 76769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre la publicitat institucional (tram. 300-00234/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Exigir transparencia y control parlamentario de la publicidad institucional, 

para establecer con claridad qué criterios serán utilizados para decidir la distribu-
ción del gasto en publicidad institucional de la Generalitat de Cataluña y mejorar 
las medidas de transparencia en las bases reguladoras y requisitos de adjudicación 
de las subvenciones para publicidad institucional.

2. Establecer un rendimiento de cuentas en sede parlamentaria con carácter tri-
mestral del conseller/a del departamento competente en materia de publicidad insti-
tucional de la Generalitat de Cataluña sobre las subvenciones de publicidad institu-
cional, en la que se explique de manera pública los criterios y prioridades a la hora 
de asignar dichas subvenciones, el estado de la situación del acuerdo marco de ges-
tión e inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación, y se dé 
conocimiento del grado de ejecución de dichas campañas institucionales.

3. Establecer un rendimiento de cuentas con carácter trimestral de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional para dar explicaciones ante la Comisión 
de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la justificación y 
los criterios aplicados al proceso de distribución de la publicidad institucional.



BOPC 435
18 de novembre de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 12

4. Fijar un criterio objetivo a la hora de otorgar el volumen de subvención que 
esté ligado al número de lectores, oyentes o televidentes del medio de comunicación 
subvencionado y, por lo tanto, a la capacidad real del mismo de llegar a la ciudada-
nía, garantizando en todo caso que llega tanto a las audiencias minoritarias como 
mayoritarias, en cualquiera de los tres idiomas cooficiales.

5. Someter la propuesta de subvenciones de publicidad institucional a votación 
del resto de grupos parlamentarios ante la Comisión de Control de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals antes de su otorgamiento.

6. Asegurarse de que el departamento competente en materia de publicidad ins-
titucional de la Generalitat de Cataluña reclama información sobre el estado de 
litigiosidad de las empresas y entidades que se presenten a adjudicaciones de sub-
venciones públicas de publicidad institucional, para evitar el continuismo de malas 
prácticas a la hora de regularizar trabajadores como falsos autónomos.

7. Revisar con carácter previo a la adjudicación de la subvención pública el con-
tenido de las campañas que se hagan de publicidad institucional para velar por la 
defensa de los valores democráticos de nuestro Estado de Derecho, y para evitar 
campañas antidemocráticas como, por ejemplo, las realizadas contra el bilingüismo, 
evitando el uso de la publicidad institucional como herramienta política partidista.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats 
del conseller de Salut
302-00208/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 76733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de 
Salut (tram. 300-00235/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir el 25% del 

Pressupost de Salut destinat a l’Atenció Primària.
2. Garantir l’accessibilitat als centres d’atenció primària i, per tant, la cita amb el 

teu metge o metgessa de capçalera en un màxim de 48 hores.
3. Garantir la reobertura de tots els consultoris mèdics amb el funcionament dels 

mateixos serveis que disposaven abans de la pandèmia de la COVID.
4. Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d’atenció 

primària pels seus beneficis en la reducció de la mortalitat dels pacients, com de-
mostren les evidències científiques.

5. Garantir que els Centres d’Atenció Primària seran els qui assumiran l’atenció 
sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes.

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès 
que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l’atenció pediàtrica en els Centres d’Atenció 
Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com Sabadell, o en 
comarques com l’Anoia, a Santa Margarida de Montbui.
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7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutadanes i 
els professionals sanitaris, sobre el model d’atenció pediàtrica de la propera dècada 
a Catalunya.

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar res-
posta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen 
COVID persistent.

9. Donar un fort impuls a la implantació dels programes de salut bucodental pú-
blica i a la Llei 12/2020, de 13 d’octubre, de l’Atenció Pública de la Salut Buconden-
tal de Catalunya.

10. Crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar 
i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes de salut men-
tal, tot posant en marxa un programa d’atenció psicològica gratuïta i sense cita prè-
via, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt de Catalunya, començant per 
les ciutats de més de 50.000 habitants i capitals de comarca.

11. Posar en marxa un telèfon específic, integral i gratuït d’atenció al suïcidi.
12. Equiparar les condicions laborals del personal de totes les empreses públi-

ques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors i treballadores de l’Insti-
tut Català de la Salut.

13. Establir en la negociació del conveni del SISCAT, un calendari per l’equipa-
ració de les condicions laborals de totes i tots els treballadors sanitaris catalans del 
Sistema Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

14. Garantir el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del SIS-
CAT del 5% retallat en les seves nòmines.

15. Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de facul-
tatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla per retenir els MIR que 
es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats Autònomes un cop 
finalitzada la seva formació.

16. Estudiar la possibilitat que tots els professionals del SISCAT rebin la seva 
nòmina directament del Departament de Salut.

17. Aprovar, abans de finalitzar el 2022, l’ordre per garantir un temps d’espera 
menor a 6 mesos per les operacions de reconstrucció mamària, per tal que estigui 
vigent l’1 de gener de 2023.

18. Impulsar de manera decidida la internalització del Transport Sanitari i del 061.
19. Establir una línia d’ajuts a aquelles persones amb malaltia crònica, especial-

ment amb deficiències respiratòries, que necessiten d’aparells sanitaris que consu-
meixen electricitat i que han vist disparades la seva factura de la llum.

20. Millorar la gestió de la demanda d’accés a les tècniques de reproducció as-
sistida entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el servei públic de Repro-
ducció Humana Assistida (RHA), amb la finalitat de disminuir les llistes d’espera i 
evitar els greuges entre territoris. Implantar a les regions sanitàries de Lleida i Tar-
ragona serveis propis de fecundació in vitro, i en el cas de Lleida també d’insemi-
nació artificial, assegurant que la totalitat dels serveis de RHA siguin de qualitat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de l’economia de l’hidrogen verd
302-00209/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 76734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
l’economia de l’hidrogen verd (tram. 300-00229/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Vol posar en valor del sector químic del camp de Tarragona com un element 

tractor per la economia del país, així com la necessitat d’acompanyar i impulsar la 
transició del sector, així com de totes les indústries electrointensives, que permeti un 
model industrial sostenible, en compliment dels objectius de descarbonització que la 
Unió Europea ha fixat per al 2050.

2. Constata el caràcter estratègic del projecte de Vall de l’Hidrogen per a tal de 
continuar transformant el pol industrial químic del Camp de Tarragona, com també 
el conjunt de la indústria i de la mobilitat, així com garantir la reducció d’emissions 
de CO2 i impulsar l’estalvi energètic.

3. Insta el Govern de la Generalitat a acompanyar el sector en aquest procés de 
transformació econòmica i ecològica per a tal d’aconseguir que les comarques del 
Camp de Tarragona liderin una Vall de l’Hidrogen de Catalunya que permeti a la 
industria i a la mobilitat de tot el país col·laborar de forma rellevant en la lluita con-
tra el canvi climàtic i transformar el model productiu.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a reduir o suprimir l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i l’impost sobre successions i donacions
302-00210/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 76735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a reduir o suprimir l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre successions i donacions 
(tram. 300-00237/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Bonificar el 99% del tramo autonómico del IRPF.
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2. Bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todos los gru-
pos de sucesores y donatarios.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament 
urbanístic al Camp de Tarragona
302-00211/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 76752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el planejament urbanístic al 
Camp de Tarragona (tram. 300-00236/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No aprovar definitivament la MPDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila- 

seca i Salou, i anul·lar-lo de manera immediata.
2. Eliminar, tal com considera el CTESC, l’excepció recollida a la Llei 6/2014, 

del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, 
d’ampliar fins a un màxim de sis el nombre total de casinos de joc autoritzats a tot el 
territori de Catalunya, els quals es podrien construir en el CRT de Vila-seca i Salou.

3. Derogar l’article 17 de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc, relatiu a la Modificació de la Llei 25/1998, 
del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro que 
permet una rebaixa fiscal del 55% al 10% per als casinos de joc.

4. Impulsar un debat amb els agents socials i la població de les comarques del 
Camp de Tarragona en relació al futur del seu model de desenvolupament econòmic.

5. No fer efectiva la compra per valor de 120 milions d’euros dels terrenys on 
s’ha d’ubicar el recinte de casinos de Hard Rock a través l’Institut Català del Sòl o 
qualsevol altre ens del sector públic català.

6. Deixar d’emprar el planejament urbanístic per a donar compliment als interes-
sos de les elits empresarials i financeres.

7. Revisar, i incorporar dins el projecte de la nova Llei de Territori, els procedi-
ments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé 
comú i garanteixin el respecte a l’autonomia municipal i als Plans Territorials Parci-
als, i incorporin un aprofundiment en els processos de participació i consens ciutadà 
i municipal, així com l’avaluació ambiental estratègica amb informe proposta obli-
gatori i vinculant. En el cas de Plans Directors Urbanístics impulsats pel Govern, 
portar-los a debat i consens parlamentari previ a l’aprovació definitiva.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a combatre la violència masclista
302-00212/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista (tram. 300-
00240/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència de gè-

nere entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència física, 
psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les seves parelles i/o 
exparelles, per detectar la percepció que tenen com a agressors o agredides, quines 
són les idees sexistes que persisteixen entre nois i noies, el consum de pornografia i 
l’efecte que té sobre les seves relacions, i per copsar quines són les idees preconce-
budes sobre les relacions afectivo-sexuals.

2. Revisar el programa Coeduca’t i qualsevol altre programa de coeducació per 
garantir que s’està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de rol, com 
de manera de ser i de marcadors corporals.

3. Revisar el programa d’educació afectivo-sexual per tenir la seguretat que inci-
deix no només en el plaer sinó en el respecte a l’altre i les desavantatges de la por-
nografia.

4. Elaborar un programa d’educació emocional per als centres escolars.
5. Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals.
6. Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament penològic 

de menors com els de control de l’agressió sexual i el de violència de gènere.
7. Fer una campanya de sensibilització cap als patrons masclistes pensada per a 

menors de 17 anys.
8. Fer campanyes per donar a conèixer els recursos que tenen les víctimes de vio-

lència masclista menors de 18 anys.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del Departament d’Interior
302-00213/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d’Interior (tram. 300-00241/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata: 
a. Que els canvis promoguts pel Conseller d’Interior al capdavant del Cos de 

Mossos d’Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les comissaries 
superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període d’inestabilitat 
en la direcció del Cos policial.

b. Que part d’aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a deci-
sions arbitràries i unilaterals, suposant una greu intromissió en l’organització po-
licial, que ultrapassa la potestat del titular del Departament d’Interior de nomenar 
el cap del Cos i, si s’escau, de concertar amb aquest els membres de la Prefectura.

c. Que l’orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla Gene-
ral de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través dels nomenaments o 
cessaments dels responsables de la prefectura, les regions policials, les Divisions i 
les comissaries superiors del Cos de Mossos d’Esquadra.

d. Que el Departament d’Interior no ha elaborat el Pla General de Seguretat de 
Catalunya per tal d’elevar-lo al Govern per a la seva aprovació i posterior presenta-
ció al Parlament, essent el darrer Pla aprovat el corresponent al període 2016-2019.

e. Que el Departament d’Interior ha trigat més d’un any a donar el vistiplau al 
conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de 
Barcelona proposat per l’Ajuntament de Barcelona per tal que la Guàrdia Urbana 
de Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de Violència de Gènere i Violèn-
cia Domèstica, essent les víctimes de violència de gènere i domèstica les principals 
perjudicades per aquesta demora.

f. Que el Departament d’Interior ha retingut de forma injustificada durant més de 
set mesos la Resolució del Ministeri de l’Interior que autoritza l’accés per part de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema Automático de Identi-
ficación Dactilar (SAID).

g. Que l’accés al SAID facilita notablement la tasca d’identificació d’aquelles 
persones que, per raons policials o administratives, han de sotmetre’s a aquest trà-
mit, reduint notablement el temps de la seva retenció per part de la policia i evitant 
el seu trasllat a la comissaria.

h. Que el Departament d’Interior no ha arbitrat cap mecanisme que permeti el 
cobrament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus autors d’infrac-
cions a les carreteres catalanes, a l’espera de la resolució d’un contenciós entre les 
empreses que optaven a l’adjudicació d’aquest servei, deixant així de recaptar més 
de 5 milions d’euros el present exercici pressupostari.

i. Que el Departament d’Interior no ha desplegat la Direcció General de Coordi-
nació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no dotar-la 
pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa.

2. En base a la constatació dels punts anteriors, el Parlament de Catalunya repro-
va l’actuació del Conseller d’Interior.

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Abstenir-se de fer més intromissions en l’organigrama del Cos de Mossos 

d’Esquadra, a fi d’evitar perllongar la incertesa generada.
b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalunya 

2023-2025.
c. Signar sense més dilacions el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per tal 

que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les víctimes de 
Vio lència de Gènere i Violència Domèstica.

d. Agilitzar els tràmits per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui accedir 
a la base de dades del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID).
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e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar les sancions per excés 
de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, evitant la prescripció de 
les mateixes.

f. Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordinació 
de les Policies Locals prevista en l’organigrama vigent del Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social 
del català
302-00214/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català 
(tram. 300-00243/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar abans d’acabar 

aquest període de sessions un Ple monogràfic sobre el català.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat 

d’impuls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua. 
Aquest Pla ha d’incloure les mesures per reduir dèficits d’ús o de presència del ca-
talà en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, l’assistència sanitària, 
justícia, drets socials i interior; i les destinades a garantir l’aprenentatge formal i no 
formal de la llengua catalana per part de nous parlants.

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat 
de la implementació real del català a l’escola una vegada constatat, com així ho ha 
reconegut el Govern, la seva davallada en l’ús.

4. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè: 
a. Tenint en compte els beneficis i el reconeixement que suposarà, que compleixi 

els seus compromisos en la promoció de la llengua catalana i que tramiti formal-
ment l’oficialitat del català a la Unió Europea.

b. Reprengui la traducció i l’edició del Butlletí Oficial de l’Estat al català i n’as-
sumeixi íntegrament el cost en reconeixement del plurilingüisme establert a la le-
gislació constitucional.

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel De-
partament d’Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en 
català en aquells centres i grups en què sentències, autos o resolucions judicials 
l’hagin posat en risc, malgrat el que disposen la Llei 8/2022 de 9 de juny, el Decret 
llei 6/2022 de 30 de maig i els pronunciaments solemnes de les autoritats educatives 
subsegüents.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania 
energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques
302-00215/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

nya, Ramon Tremosa Balcells, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la sobirania 
energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques (tram. 300-00242/13).

Moció
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha comportat, entre d’altres raons, un gran 

augment dels preus del gas i del petroli, que pot ser durador si s’allarga el conflicte 
bèl·lic. Aquest increment de preus de les energies fòssils suposa el final de la zona 
de confort energètica d’Occident, fins al punt que avui la Comissió Europea urgeix 
tots els estats membres a accelerar la transició energètica «a la velocitat de la llum», 
segons afirma el seu vicepresident.

El país està patint un gran increment dels costos energètics, que empobreix les 
famílies catalanes en reduir la seva renda disponible i que arruïna les empreses ca-
talanes, fins al punt que moltes PIMEs solvents (que fins avui havien resistit la crisi 
del Covid i la crisi financera) ara han d’aturar l’activitat o directament tancar, en no 
poder pagar uns costos energètics tan elevats de manera persistent. L’entrada de pro-
ductes asiàtics en els propers mesos, ara que es normalitza el comerç internacional, 
produïts amb uns costos energètics més baixos, pot provocar un tancament massiu 
d’empreses en molts sectors productius.

1. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un ple monogràfic so-
bre la necessitat d’accelerar la transició cap a les energies renovables en un termini 
màxim de tres mesos, a comptar a partir de la data d’aprovació d’aquesta moció.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Augmentar el personal que tramita els projectes d’energies renovables als Ser-

veis Territorials d’Acció Climàtica i a les Direccions generals d’Energia i de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural, per tal de poder atendre en temps i forma tant els 
terminis actualment vigents a la legislació catalana i estatal com els nous terminis 
accelerats que exigeixi la Comissió Europea, atesa la situació d’emergència climàti-
ca que patim. Al mateix temps, insta el Govern de la Generalitat a publicar la docu-
mentació completa de la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT) - 2050, 
incloent-hi projeccions de la demanda elèctrica i de la seva cobertura, per tal de po-
der atorgar la garantia de subministrament tant d’energia com de potència.

b. Homogeneïtzar les demandes i els criteris, en la tramitació dels projectes 
d’energies renovables, dels diversos Serveis Territorials d’Acció Climàtica i Terri-
tori (Urbanisme), que sovint són diferents, així com també a tornar a fer pública la 
data d’entrada dels projectes renovables per part dels promotors i la data d’emissió 
de l’informe de suficiència.

c. Crear una llista de documentació exigida per la normativa energètica que s’in-
corpora com annex 1 al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de tal manera que el 
tràmit de suficiència dels projectes d’energies renovables no n’avaluï la seva qualitat 
i se’n pugui accelerar la seva tramitació. Aquesta avaluació es deixaria per a la fase 
d’avaluació energètica, ambiental i urbanística.

d. Estudiar les possibilitats i el potencial de l’empresa pública energètica de la Ge-
neralitat en els àmbits de la generació i de la distribució d’energia renovable, seguint 
les millors pràctiques d’empreses energètiques públiques europees. Al mateix temps, 
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insta el Govern de la Generalitat a exigir a les empreses distribuïdores i de transport 
d’energia elèctrica la publicació de la capacitat d’accés i de connexió de cada punt de 
la xarxa, amb els seus estudis justificatius corresponents, per tal de poder evacuar la 
futura generació de les energies renovables a implementar.

e. Estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bombeig en 
els 66 pantans avui existents a Catalunya, amb un èmfasi especial en els pantans dels 
rius Noguera Ribagorçana i Ebre: pel seu caràcter fronterer amb Aragó, els 6 pantans 
d’aquests dos rius poden fer la funció de magatzem dels grans excedents d’energia 
renovable que generarà Aragó, així com també poden evitar la possible construcció 
a Catalunya de diferents línies de molt alta tensió de 400.000 volts, amb torres de  
85 metres d’alçada.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Ramon Tremosa Balcells, diputat, GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia de Bàrbara Pons Giner a la condició de membre 
del Comitè d’Experts del Canvi Climàtic

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data de 14 de novembre de 2022, Bàrbara Pons Giner va 

renunciar a la condició de membre del Comitè d’Experts del Canvi Climàtic, càrrec 
per al qual havia estat elegida pel Parlament en la sessió plenària del 13 de juny de 
2019, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Empreses Innovadores de la Garrofa davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la situació del conreu i del comerç de la garrofa
356-00867/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, 
DSPC-C 458.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el subministrament 
d’aigua potable als municipis de la Mancomunitat d’Aigües 
de les Garrigues
356-00890/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, 
DSPC-C 458.
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Sol·licitud de compareixença de la gerent de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre les inspeccions 
al Complex Petroquímic de Tarragona
356-00895/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, 
DSPC-C 458.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats 
amb el conseller de Recerca i Universitats sobre els objectius 
i les actuacions del seu departament
355-00080/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió de Recerca i Universitats, tin-
guda el 15.11.2022, DSPC-C 457.

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

Compareixença d’una representació de l’associació Empreses 
Innovadores de la Garrofa davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar 
sobre la situació del conreu i del comerç de la garrofa
357-00839/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, DSPC-C 458.

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural per a informar sobre el subministrament d’aigua potable 
als municipis de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
357-00840/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, DSPC-C 458.
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Compareixença de la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural per a informar sobre les inspeccions al Complex Petroquímic 
de Tarragona
357-00841/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 17, tinguda el 15.11.2022, DSPC-C 458.

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera 
de la Presidència
330-00152/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 76898 / Coneixement: 15.11.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Interior, senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, 
els dies 15 i 16 de novembre de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Laura 
Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 11 de novembre de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució del lletrat major en funcions de secretari general, 
d’adscripció, en comissió de serveis, d’una funcionària de carrera

RESOLUCIÓ

En data del 27 de setembre de 2022, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la 
intranet del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir tempo-
ralment i amb caràcter d’urgència un lloc de treball d’uixer o uixera responsable del 
magatzem de material, del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segure-
tat, mitjançant el sistema de comissió de serveis (CS4/2022).

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari o secretària general ha de 
resoldre la convocatòria a favor del participant o la participant que hagi obtingut 
la millor valoració dels mèrits i les capacitats que especifica la base 8, la qual cosa 
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comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de 
treball convocat, amb les funcions descrites.

A la vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 
25 d’octubre de 2022, d’adscripció de Maria Dolores Jiménez López, funcionària 
de carrera del grup C2 de titulació, i fent ús de les competències que m’atribueix 
l’article 2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Adscriure Maria Dolores Jiménez López, en comissió de serveis, al lloc de tre-

ball d’uixera responsable del magatzem de material del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat (C2, nivell 5), a partir del 21 de novembre de 2022, 
per una durada màxima de dos anys o fins que es resolgui el concurs corresponent 
per a proveir-lo de manera definitiva, excepte que en aquest termini s’hi reincorpori 
la persona titular de la plaça amb dret a reserva.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121 
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
El lletrat major en funcions de secretari general, Miquel Ll. Palomares i Amat
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