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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 una via ciclista paral·lela a la carretera T-323
250-00793/13
Retirada 11

3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 14/2022, del 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs 
de treball amb persones funcionàries de carrera
203-00032/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 12

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a designar tres membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Cli-
màtic
284-00007/12
Propostes de candidats 19

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de les ingerències de l’Estat espanyol en partits  
i entitats de l’independentisme juvenil
250-00839/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la protecció del patrimoni 
històric afectat per l’eventual aprovació del Projecte de llei de memòria democràti-
ca del Govern de l’Estat
250-00840/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 25/2015, del 
voluntariat i de foment de l’associacionisme
250-00842/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el CAP de Palafolls
250-00843/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística que pateixen les persones 
cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals
250-00844/13
Tramesa al Ple 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a  la  Plataforma pro 
Seleccions Esportives Catalanes
250-00845/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la fiscalització d’infraccions laborals d’empreses adju-
dicatàries de contractes del Departament de Salut
250-00846/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’acompanyament a mares que denuncien abusos se-
xuals de criatures i a dones que denuncien abusos sexuals
250-00848/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses del cementiri de Mont-
cada i Reixac
250-00849/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses del cementiri de Cerda-
nyola del Vallès
250-00850/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
de les persones celíaques
250-00851/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el millorament de les escoles en estat urgent de re-
habilitació
250-00852/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona
250-00853/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’atenció a les persones amb autisme
250-00854/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació de bombament 
principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència Catalana de l’Aigua
250-00855/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el reconeixement del català al programa Erasmus+
250-00856/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució de rebuig a la loteria «La Dooble»
250-00857/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la fibra òptica al Pont de Suert
250-00858/13
Presentació: GP JxCat 24

Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida
250-00859/13
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus
250-00860/13
Presentació: GP JxCat 26

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el millorament del camí d’unió dels sec-
tors de concentració parcel·lària nord i sud del canal Segarra-Garrigues entre Oliola 
i Plandogau
250-00861/13
Presentació: GP JxCat 27

Proposta de resolució sobre el traspàs de les carreteres N-260 i N-230
250-00862/13
Presentació: GP JxCat 28

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres que actuen com a mares de 
dia amb irregularitats a Terrassa
250-00863/13
Presentació: GP Cs 29

Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona Nord
250-00864/13
Presentació: GP Cs 31

Proposta de resolució sobre la rehabilitació del parc de les Basses d’Alpicat, a Lleida
250-00865/13
Presentació: GP VOX 32

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets fonamentals dels presos i llurs 
infants al Nepal
250-00866/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 33

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments judicials
250-00867/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments penitenciaris
250-00868/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Proposta de resolució sobre el registre d’associacions i federacions dependents de 
la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
250-00869/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre la creació d’un estatut de la dona rural
250-00870/13
Presentació: GP PSC-Units 37

Proposta de resolució sobre la formació a les dones del món rural
250-00871/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre el millorament de les dades d’ocupació de les dones 
del món rural
250-00872/13
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre la violència masclista contra les dones del món rural
250-00873/13
Presentació: GP PSC-Units 42

3.10.30. Debats generals

Debat sobre el canvi climàtic
255-00007/13
Presentació: GP CUP-NCG, GP ECP 43
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’econo-
mia de l’hidrogen verd
302-00209/13
Rectificació del text presentat 44

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de modificació de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
300-00244/13
Presentació: GP ECP 45

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita contra la corrupció
300-00245/13
Presentació: GP Cs 45

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències sexuals
300-00246/13
Presentació: GP ERC 46

Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic
300-00247/13
Presentació: GP PSC-Units 46

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic de salut
300-00248/13
Presentació: GP PSC-Units 46

Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral
300-00249/13
Presentació: GP JxCat 47

Interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Educació de Catalunya
300-00250/13
Presentació: GP JxCat 47

Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic
300-00251/13
Presentació: GP CUP-NCG 47

Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes
300-00252/13
Presentació: GP VOX 48

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió
311-00050/13, 311.00073/13, 311-00074/13, 311-00075/13, 311-00076/13, 311-00077/13, 311-
00078/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 428) 48

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges La protecció dels infants i els adolescents en l’en-
torn digital
360-00016/13
Presentació: síndica de Greuges 49

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
Substitució de diputats 50

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
Substitució de diputats 50
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Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
410-00006/13
Substitució de diputats 50

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
410-00010/13
Substitució de diputats 51

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Substitució de diputats 51

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13
Substitució de diputats 51

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Modificació de la composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
408-00032/13
Acord 52

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 376/XIV, sobre la menopausa i el climateri
290-00317/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 414/XIV, sobre la no obligació de demanar 
cita prèvia per a presentar denúncies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
290-00355/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 440/XIV, sobre l’elaboració i aprovació dels 
plans d’emergència municipal
290-00376/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 124/XIV, sobre l’ordenació territorial necessària 
per a garantir la sobirania alimentària
390-00124/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 57

Control del compliment de la Moció 125/XIV, sobre l’impuls de les polítiques del Go-
vern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent
390-00125/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 57

Control del compliment de la Moció 128/XIV, sobre els jutjats de pau com a garants 
del servei de justícia de proximitat
390-00128/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 64

Control del compliment de la Moció 130/XIV, sobre la necessitat de garantir la se-
guretat ciutadana
390-00130/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 64

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la conselle-
ra d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les accions per a mitigar la 
sequera
354-00145/13
Acord sobre la sol·licitud 67
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el desplegament de les ener-
gies renovables
354-00146/13
Acord sobre la sol·licitud 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera 
d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la situació de sequera i les me-
sures previstes per a afrontar-la
354-00155/13
Acord sobre la sol·licitud 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre l’abocament de dues mil tones 
anuals de contaminants de l’empresa Iqoxe al mar
354-00157/13
Acord sobre la sol·licitud 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica amb la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre les polítiques desenvolupades 
pel seu departament i les perspectives de futur
354-00181/13
Acord sobre la sol·licitud 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les polítiques desenvolupades pel seu departament i les perspecti-
ves de futur, especialment el mapa de lectura pública i l’actualització del Pla inte-
gral de la música
354-00183/13
Acord sobre la sol·licitud 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la conse-
llera d’Economia i Hisenda sobre les línies de treball del seu departament
354-00198/13
Acord sobre la sol·licitud 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller 
de Drets Socials sobre les línies de treball del seu departament
354-00203/13
Acord sobre la sol·licitud 68

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Cli-
màtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el control de les 
centrals nuclears i els mecanismes de l’Administració per a garantir la seguretat de 
la població i del medi natural
356-00717/13
Acord sobre la sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre de Recerca Ecològi-
ca i Aplicacions Forestals davant de la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre la pèrdua d’insectes pol·linitzadors i les conseqüències per a la biodiversitat 
i l’agricultura
356-00724/13
Acord sobre la sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’entitats i especialistes en la defen-
sa del litoral davant de la Comissió d’Acció Climàtica perquè expliqui la problemàtica 
del litoral amb el projecte d’estabilització litoral del Ministeri de Transició Ecològica
356-00744/13
Acord sobre la sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Masquefa (Ano-
ia) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els problemes que 
genera l’abocador de Can Mata i les alternatives de reconversió
356-00747/13
Acord sobre la sol·licitud 69
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Vilaseca Consultors, empresa 
autora de l’estudi sobre les alternatives a la deposició de residus a la comarca de 
l’Anoia, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els problemes 
que genera l’abocador de Can Mata i les alternatives de reconversió
356-00748/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’empresa Hercal Diggers, SL, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el tractament dels resi-
dus provinents de la construcció i dels enderrocs
356-00819/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença de Josep Canals i Molina, secretari general de Med-
Cities, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la promoció de la 
biodiversitat i el desenvolupament sostenible a la regió mediterrània per mitjà dels 
projectes Interreg
356-00868/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant 
la Comissió de Drets Socials perquè presenti el darrer informe de l’Observatori de 
Vulnerabilitat
356-00921/13
Acord sobre la sol·licitud 70

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la consellera d’Econo-
mia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00078/13
Substanciació 71

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la consellera d’Eco-
nomia i Hisenda sobre les línies d’actuació del seu departament
355-00084/13
Substanciació 71

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Drets So-
cials sobre les línies de treball del seu departament
355-00095/13
Acord de tenir la sessió informativa 71

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la consellera d’Eco-
nomia i Hisenda sobre les línies de treball del seu departament
355-00096/13
Acord de tenir la sessió informativa 71
Substanciació 71

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre 
les polítiques desenvolupades pel seu departament i les perspectives de futur, es-
pecialment el mapa de lectura pública i l’actualització del Pla integral de la música
355-00097/13
Acord de tenir la sessió informativa 72

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

Compareixença en ponència d’Antoni Pigrau Solé, catedràtic de dret internacional 
públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00512/13
Substanciació 72

Compareixença en ponència de Guillem Llorens i Gragera, president de l’Associació 
Economia Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00518/13
Substanciació 72

Compareixença en ponència d’Oriol Alba, secretari general de la Cecot, amb rela-
ció a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00536/13
Substanciació 72
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Compareixença en ponència d’una representació de FemCAT amb relació a la Pro-
posició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00537/13
Substanciació 73

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació de Coopera-
tives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
353-00539/13
Substanciació 73

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per Empreses 
Responsables amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
353-00540/13
Substanciació 73

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Economia Social 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
353-00543/13
Substanciació 73

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, representant de Xarxa per la Conser-
vació de la Natura, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el 
repartiment i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
357-00358/13
Substanciació 73

Compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president d’Ecologistes de Catalunya, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el repartiment i la desti-
nació del Fons de Patrimoni Natural
357-00359/13
Substanciació 74

Compareixença del president de l’Institut d’Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa 
de la Llengua Occitana davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situa-
ció de la llengua occitana a Catalunya
357-00404/13
Substanciació 74

Compareixença de Jordi Suïls i Subirà, coordinador del Consell Consultiu de l’Ara-
nès, filòleg i professor de la Universitat de Lleida, davant la Comissió de Cultura per 
a informar sobre la situació de l’aranès
357-00406/13
Substanciació 74

Compareixença de Verònica Barès Moga, tècnica de Política Lingüística del Con-
sell General d’Aran, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació 
de l’aranès
357-00407/13
Substanciació 74

Compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers Voluntaris de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació dels bombers 
voluntaris
357-00446/13
Substanciació 75

Compareixença d’una representació del Grup Saltó davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre els projectes posats en marxa per a millorar la qualitat 
de la vida de la gent gran
357-00494/13
Substanciació 75

Compareixença de la presidència de la Confederació Empresarial del Tercer Sector 
Social de Catalunya davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la si-
tuació del sector social i les propostes per a un finançament just
357-00495/13
Substanciació 75
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Compareixença de Quim Arenas, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà, 
i Jordi Puigdomènech Arnau, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Matadepera, 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del Cos de Bombers 
Voluntaris
357-00682/13
Substanciació 75

Compareixença d’una representació de l’Assemblea de Tècnics i Tècniques Especia-
listes Operadors i Operadores de Control de Bombers de la Generalitat de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les tasques i la situació del col·lectiu
357-00812/13
Substanciació 76

Compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant la Comissió 
de Drets Socials per a presentar el darrer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat
357-00842/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 41
Convocada per al 22 de novembre de 2022 76

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2022
231-00002/13
Adopció 78
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Proposta de resolució sobre una via ciclista paral·lela a la carretera 
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250-00793/13

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 76564).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 14/2022, del 8 de novembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna 
i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones 
funcionàries de carrera
203-00032/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 76623 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 
2022, ha pres coneixement del Decret llei 14/2022, del 8 de novembre, de mesu-
res urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna 
i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de 
carrera, publicat al DOGC 8789, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 10.11.2022.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 8 de novembre de 2022, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG22 

PRE1760 - Projecte de decret llei de mesures urgents per a la reducció de la tempo-
ralitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de 
treball amb persones funcionàries de carrera.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per 
a  la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna 
i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones 
funcionàries de carrera

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els decrets 

llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
El nou marc normatiu derivat de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de me-

sures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i del Reial 
decret llei 32/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma labo-
ral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, 
evidencia la necessitat d’implementar mesures addicionals per donar compliment a 
aquests mandats.

L’elevada taxa de temporalitat no és sostenible quan esdevé estructural i la ne-
cessitat de donar respostes a aquest problema s’ha significat, d’una banda, per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aplicar la Directiva 
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1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, 
la UNICE i el CEEP sobre el contracte de durada determinada, i, d’altra banda, s’ha 
consignat en el component 11 del Pla de recuperació, transformació i resiliència so-
bre la reforma relativa a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ja s’han adoptat 
mesures per implementar els preceptes que conté la Llei 20/2021, del 28 de desem-
bre. En primer lloc, s’ha aprovat l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de me-
sures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En segon 
lloc, s’ha publicat la Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels 
processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs  
de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de  
l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General 
de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300), així com la Resolu-
ció PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’estabilització, 
mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les 
categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre 
de la convocatòria 400). Així mateix, s’han arribat a formalitzar acords amb la re-
presentació sindical per a la convocatòria del concurs oposició d’estabilització a què 
fa referència l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Atès l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública a la Generalitat de 
Catalunya i situar la taxa de temporalitat estructural per sota del vuit per cent, és 
procedent continuar amb l’adopció de mesures urgents per revertir la situació exis-
tent, així com incorporar altres mesures per fomentar la promoció interna i agilitzar 
la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

Sobre la base d’aquest objectiu comú de reducció de la temporalitat i de foment 
de la promoció interna, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les orga-
nitzacions sindicals amb representació a la Mesa General de Negociació dels Em-
pleats/ades Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) 
han compartit la necessitat d’adoptar mesures urgents en aquesta direcció. En aquest 
sentit, en la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats/ades Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 4 de novembre de 2022, s’ha ne-
gociat i s’ha assolit un acord per unanimitat en relació amb diferents mesures per a 
la reducció de la temporalitat i de foment de la promoció interna.

En aquesta línia d’actuacions, el Govern considera necessari impulsar mitjançant 
un decret llei, de forma urgent i per a la implementació immediata, aquestes mesu-
res addicionals per al foment de la promoció interna de les persones funcionàries de 
carrera i mesures que limitin la temporalitat en l’ocupació pública, així com l’ocu-
pació provisional de llocs de treball, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

En aquest sentit, l’elaboració i l’aprovació d’un projecte de llei, ni que es tramités 
directament en el Ple del Parlament per modalitat de lectura única o procediment 
urgent –amb els requisits procedimentals que comporta, especialment en la fase de 
tramitació administrativa com a avantprojecte–, no permetria aprovar la regulació 
prevista en un termini suficient per donar compliment als terminis que estableix la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la tem-
poralitat en l’ocupació pública, i als objectius que pretenen les mesures que s’hi in-
clouen. Conseqüentment, l’únic instrument normatiu que permet l’aprovació amb la 
celeritat requerida és el decret llei.

Aquest Decret llei conté dos articles, dues disposicions transitòries, una disposi-
ció derogatòria i una disposició final que fixa l’entrada en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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L’article primer d’aquest Decret llei dona compliment efectiu al dret a la carrera 
professional vertical de les persones funcionàries de carrera, mitjançant la regulació 
de torns especials de promoció interna adreçats a les persones funcionàries de carre-
ra que no han tingut accés a convocatòries periòdiques i sistemàtiques de promoció 
interna, amb la qual cosa han pogut veure limitades les opcions de carrera professio-
nal. S’ha de significar que, amb motiu de l’aprovació dels processos selectius d’esta-
bilització, les persones funcionàries de carrera han vist com el personal temporal ha 
estat el principal objectiu dels procediments d’estabilització com a conseqüència de 
la urgent necessitat de reduir els índexs de temporalitat en el sector públic. En con-
seqüència, cal impulsar accions urgents per fomentar l’accés a la promoció interna 
del personal funcionari de carrera, en paral·lel a les oportunitats de què disposa el 
personal temporal derivades dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal.

Aquesta promoció interna als cossos, escales o especialitats de personal funcio-
nari d’administració i tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’ha 
de fer de forma paral·lela al procés d’estabilització per concurs oposició, de mane-
ra que el procediment selectiu es realitzi en els mateixos termes i condicions. S’ha 
establert que el nombre de places a convocar pel torn de promoció interna s’ha de 
correspondre amb el 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o es-
pecialitats inclosos en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació tempo-
ral de la Generalitat de Catalunya que disposin de cossos, escales o especialitats del 
grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat.

S’estableix que poden participar en els processos selectius de promoció interna 
que disposa aquest Decret llei les persones funcionàries de carrera en servei actiu 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, en situació administrativa amb dret 
a reserva de lloc de treball o en excedència voluntària per incompatibilitats respec-
te del cos, escala o especialitat des del qual promocionen, que hagin accedit com a 
persones funcionàries de carrera dos anys abans, com a mínim, que compleixen els 
requisits legals de titulació i compleixen la resta de requisits que exigeix la convo-
catòria. Així mateix, poden participar-hi les persones funcionàries de carrera que 
s’hagin declarat en situació d’excedència voluntària per interès particular per prestar 
serveis en règim de temporalitat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat o  
el seu sector públic.

L’article segon incorpora diverses modificacions al text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

En primer lloc, s’afegeix un article, el 62 bis, relatiu a la participació en els con-
cursos generals de mèrits i capacitats per part de les persones funcionàries de carre-
ra que ocupen llocs provisionalment. En la situació actual, esdevé necessari i urgent 
adoptar una mesura que garanteixi la reducció de l’elevat índex de provisionalitat 
en l’ocupació dels llocs de treball entre el personal funcionari de carrera i l’obten-
ció d’una destinació definitiva. Aquesta situació deriva de la manca d’una regulació 
concreta sobre les conseqüències de la no participació en els concursos generals de 
les persones funcionàries que hi estan obligades. La provisionalitat en l’ocupació 
dels llocs de treball es veurà incrementada exponencialment amb els processos d’es-
tabilització, en què les adjudicacions de llocs a les noves persones funcionàries de 
carrera es farà amb caràcter provisional i, per tant, es fa urgent i necessari completar 
les mesures sobre la reducció de la temporalitat amb mesures que simultàniament 
redueixin l’ocupació provisional de llocs de treball per a personal funcionari de car-
rera. Amb l’establiment de les conseqüències de l’incompliment de l’obligació de 
participació en els concursos per part d’aquestes persones funcionàries, es garanteix 
l’obtenció de destinacions definitives en els propers concursos generals de provisió 
de llocs de treball.

En segon terme, s’afegeix una disposició addicional nova, la trentena, al text re-
fós de la funció pública. Amb aquest precepte es pretén pal·liar la dificultat deriva-
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da del fet que els procediments d’accés a l’ocupació pública no es desenvolupen, en 
molts casos, amb l’agilitat i la celeritat necessàries per permetre la dotació de perso-
nal en un temps raonable. Aquesta circumstància ocasiona la necessitat de cobertura 
temporal dels llocs de treball, amb la qual cosa es generen més situacions de tempo-
ralitat. Així, es preveu que les convocatòries de proves selectives puguin incloure, a 
més de les places autoritzades a les ofertes d’ocupació pública, un nombre de places 
addicionals per cobrir futures vacants, a càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels 
dos anys següents. Les vacants s’han d’adjudicar a les persones aspirants que hagin 
aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, d’acord amb l’ordre d’aspirants apro-
vats en el procés selectiu, i es nomenaran funcionàries de carrera amb destinació 
provisional. No obstant això, aquesta mesura no és aplicable als processos selectius 
d’estabilització executats a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, atesa 
la seva singularitat, tal com estableix la disposició transitòria segona. Excepcional-
ment, es preveu l’aplicació d’aquesta mesura en els processos selectius en curs sem-
pre que s’acordi per resolució de l’òrgan convocant.

S’afegeix, així mateix, una nova mesura a la disposició transitòria primera, se-
gons la qual en la primera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya posterior als processos selectius d’es-
tabilització realitzats a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, els llocs de 
treball s’adjudicaran en dues fases. Aquest precepte obeeix al fet que, tot i l’obligació 
de l’Administració de fer convocatòries de concursos generals de forma periòdica, 
actualment, amb els processos d’estabilització de l’ocupació temporal,  difícilment 
es pot gestionar la realització de concursos de manera simultània amb els esmen-
tats processos d’estabilització. Per tant, a l’efecte de garantir el dret a la mobilitat 
de les persones funcionàries de carrera que disposaven d’aquesta condició abans de 
la resolució dels processos d’estabilització, esdevé urgent i necessari, d’acord amb 
el principi d’economia processal, articular els concursos de mèrits i capacitats sub-
següents, per una sola vegada, en dues fases d’adjudicació per tal que participi en 
la primera fase d’adjudicació preferent de llocs de treball el personal funcionari de  
carrera dels cossos, escales o especialitats de l’Administració de la Generalitat  
de Catalunya que disposava d’aquesta condició amb anterioritat a la resolució del 
concurs de mèrits d’estabilització.

Per tant, de conformitat amb l’Acord de la Mesa General de Negociació dels 
Empleats/ades Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 4 de 
novembre de 2022, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de la Presidència i amb la deliberació prèvia del Go-
vern,

Decreto: 

Article 1. Promoció interna i processos d’estabilització de l’ocupació 
temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
1. S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria d’ocupació 

pública a convocar processos selectius especials de promoció interna en els cossos, 
escales o especialitats de personal funcionari d’administració i tècnic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les disposicions que estableix 
aquest Decret llei.

2. El nombre de places a convocar pel torn de promoció interna es correspon 
amb el 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o especialitats inclo-
sos en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal de la Genera-
litat de Catalunya que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup 
de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat.
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3. Els processos selectius de promoció interna s’han de convocar mitjançant el sis-
tema de concurs oposició en els mateixos termes que els processos selectius de con-
curs oposició d’estabilització a què fa referència l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública.

4. Poden participar en els processos selectius de promoció interna que estableix 
aquest Decret llei les persones funcionàries de carrera en servei actiu, en situació 
administrativa amb dret a reserva de lloc de treball o en excedència voluntària per 
incompatibilitats respecte del cos, escala o especialitat des del qual promocionen, 
que hagin accedit com a persones funcionàries de carrera dos anys abans, com a 
mínim, que compleixen els requisits legals de titulació i compleixen la resta de re-
quisits que exigeix la convocatòria. Així mateix, poden participar-hi les persones 
funcionàries de carrera que s’hagin declarat en situació d’excedència voluntària per 
interès particular per prestar serveis en règim de temporalitat en l’àmbit de l’Admi-
nistració de la Generalitat o el seu sector públic.

Així mateix, també podran participar en aquests processos selectius de promo-
ció interna les persones funcionàries dels cossos i escales del subgrup C2 que no 
posseeixin les titulacions requerides per accedir al subgrup C1, sempre que tinguin 
una antiguitat de deu anys en el cos o escala des del qual promocionen.

5. A les persones funcionàries que superin els processos de promoció interna 
se’ls adjudicaran amb caràcter provisional les places objecte de convocatòria.

6. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, les persones funcionàries 
que superin els processos de promoció interna per a l’accés a l’escala administrativa 
del cos administratiu i a l’escala superior del cos superior de la Generalitat restaran 
destinades en el mateix lloc de treball que estaven desenvolupant i en la mateixa 
forma d’ocupació, definitiva o provisional. Aquests llocs de treball seran objecte de 
reclassificació, amb conservació del mateix nivell de destinació, mitjançant la mo-
dificació de la relació de llocs de treball. No obstant això, en cas que el lloc ocupat 
provisionalment es trobi reservat a una altra persona funcionària de carrera, es re-
classificarà el lloc de treball que tingués reservat la persona funcionària que es pro-
mociona i s’haurà de reincorporar a aquest lloc de treball, i, en cas que no tingués 
un lloc reservat, se li adjudicarà amb caràcter provisional una plaça objecte de la 
convocatòria.

En cas que no hi hagi un nivell equivalent en el cos o escala al qual es promocio-
na se’ls atribueix el nivell inferior del cos o escala.

Article 2. Modificació del text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
1. S’afegeix un article, el 62 bis, al text únic dels preceptes de determinats textos 

legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el De-
cret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb el redactat següent: 

«Article 62 bis. Participació en les convocatòries de concursos generals de mè-
rits i capacitats

»En els concursos generals de mèrits i capacitats, les persones funcionàries que 
ocupin llocs base i no disposin d’una destinació amb caràcter definitiu estan obliga-
des a participar en els concursos generals que es convoquin per a la provisió de llocs 
de treball propis del seu cos, escala o especialitat. En cas de no participar-hi, se’ls 
inclourà d’ofici com a participants en el concurs corresponent.

»A les persones participants esmentades al paràgraf anterior que no obtinguin un 
lloc de treball dels sol·licitats, i a les persones participants incloses d’ofici, se’ls adju-
dicarà amb caràcter definitiu un lloc de treball, d’entre els que no s’hagin adjudicat, 
dins la mateixa localitat del lloc que ocupin de forma provisional. No obstant això, 
en cas què s’hagin adjudicat tots els llocs objecte del concurs d’aquella localitat, res-
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taran a disposició de la persona titular de la secretaria general del departament d’ads-
cripció, que les haurà d’adscriure de forma provisional a un altre lloc de treball dins 
la comarca o a una distància que no superi els quaranta quilòmetres respecte de la 
localitat, sens perjudici de les adaptacions d’aquest precepte per a col·lectius de per-
sonal específics.»

2. S’afegeix una disposició addicional, la trentena, al text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb el redactat següent: 

«Disposició addicional trentena. Persones aspirants aprovades sense plaça
»1. Per tal de limitar al màxim el nomenament de personal interí en llocs de 

treball dels cossos, escales i especialitats de personal funcionari, les convocatòries 
de proves selectives podran incloure, a més de les places autoritzades a les ofertes 
d’ocupació pública, un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants, a 
càrrec de les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents.

»Les places adjudicades d’acord amb aquest precepte s’han de descomptar de 
les ofertes d’ocupació pública dels dos anys següents, llevat d’autorització expressa 
d’increment de dotacions pressupostàries per l’òrgan competent de l’Administració 
general de l’Estat. No es poden adjudicar aquestes places abans de l’any de la seva 
meritació per tal de garantir que no se superi la taxa de reposició i es redueixi la 
temporalitat.

»Les noves vacants s’adjudicaran a les persones aspirants que hagin aprovat el 
procés selectiu sense obtenir plaça, segons l’ordre de persones aspirants aprovades, 
les quals es nomenaran personal funcionari de carrera i es destinaran amb caràcter 
provisional amb motiu de l’adjudicació d’aquestes vacants.

»La relació d’aspirants aprovats sense plaça queda automàticament sense efecte 
un cop transcorreguts tres anys a comptar de la data de resolució de la convocatòria 
del procés selectiu corresponent o quan es resolgui una posterior convocatòria d’un 
altre procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat.

En el supòsit de convocatòries mitjançant un sistema selectiu que reguli la realit-
zació de cursos selectius o períodes de pràctiques, cal establir els mecanismes adi-
ents per tal de poder fer efectiva aquesta disposició.

»2. Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, les convocatòries 
dels processos selectius poden disposar que la superació de proves selectives ante-
riors sense obtenir plaça pugui eximir de la realització d’alguna prova o exercici  
o bé que es valori com a mèrit en la fase de concurs.»

Disposició transitòria primera
La primera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats de l’Adminis-

tració de la Generalitat de Catalunya posterior als processos selectius d’estabilitza-
ció executats a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ha de disposar l’adjudica-
ció de llocs de treball en dues fases.

En la primera fase s’han d’adjudicar els llocs de treball al personal funcionari de 
carrera dels cossos, escales o especialitats de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya que disposaven d’aquesta condició amb anterioritat a la data de resolució del 
concurs de mèrits d’estabilització, i en la segona fase s’han d’adjudicar els llocs de 
treball a la resta de concursants.

Disposició transitòria segona
1. La disposició addicional trentena del text únic dels preceptes de determinats 

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, no és aplicable als processos selectius d’es-
tabilització executats a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
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2. Excepcionalment, la disposició addicional trentena podrà ser aplicable als pro-
cessos selectius en curs a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, sempre que 
així s’acordi mitjançant resolució de l’òrgan convocant i no es tracti dels processos 
selectius d’estabilització a què fa referència l’apartat primer d’aquesta disposició 
transitòria.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a 

la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la 
cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 8 de novembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vilagrà 

Pons, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern (sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia de 

la sessió corresponent).
2. Memòria justificativa.
3. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.
4. Certificat del tràmit sindical.
5. Informe jurídic.
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos, en relació amb l’impacte 

pressupostari.
7. Ordre d’inserció al DOGC.
8. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada.
9. Certificat del secretari del Govern.
10. Text de la iniciativa publicada al DOGC.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.  
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a designar tres membres del Comitè d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic
284-00007/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 76567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

Reg. 77060 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP (REG. 76567 I 77060)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 
del Reglament del Parlament, proposen com a membres del Comitè d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic, amb relació al Procediment per a designar un membre del Comi-
tè d’Experts sobre el Canvi Climàtic (tram. 284-00007/12).

– Jordi Solé i Ollé 
– Carme Garcia Lores
– Olga Margalef i Marrasé

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP, portaveus

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de les ingerències de l’Estat 
espanyol en partits i entitats de l’independentisme juvenil
250-00839/13

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

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a la protecció 
del patrimoni històric afectat per l’eventual aprovació del Projecte de 
llei de memòria democràtica del Govern de l’Estat
250-00840/13

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: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
25/2015, del voluntariat i de foment de l’associacionisme
250-00842/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre el CAP de Palafolls
250-00843/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística que pateixen 
les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals
250-00844/13

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions 
a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes
250-00845/13

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

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre la fiscalització d’infraccions laborals 
d’empreses adjudicatàries de contractes del Departament de Salut
250-00846/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’acompanyament a mares que 
denuncien abusos sexuals de criatures i a dones que denuncien 
abusos sexuals
250-00848/13

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: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses 
del cementiri de Montcada i Reixac
250-00849/13

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: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre la senyalització de les fosses 
del cementiri de Cerdanyola del Vallès
250-00850/13

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: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar 
la qualitat de vida de les persones celíaques
250-00851/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre el millorament de les escoles en estat 
urgent de rehabilitació
250-00852/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona
250-00853/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les persones amb autisme
250-00854/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació 
de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
250-00855/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del català al programa 
Erasmus+
250-00856/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució de rebuig a la loteria «La Dooble»
250-00857/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.11.2022 al 30.11.2022).
Finiment del termini: 01.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la fibra òptica 
al Pont de Suert
250-00858/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76301 / 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, Cristina Casol Segués, portaveu a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jeannine Abella i Chica, diputada del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el desplegament de fibra òptica a El Pont de Suert, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del Departament de Polítiques Digitals i posteriorment des de la Vicepre-

sidència de Polítiques Digitals i Territori es van dur a terme les obres per tal que la 
fibra òptica de la Generalitat de Catalunya arribés, en una primera fase, a totes les 
capitals de comarca i, posteriorment, a la gran majoria de municipis del país. Fins 
a la data d’avui s’han desplegat 4.200 km de fibra arribant a totes les capitals de co-
marca, exceptuant la de l’Alta Ribagorça i a un total de 354 municipis i 600 polígons 
industrials. Aquest desplegament dona cobertura al 88,76% de la població.
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El motiu pel qual la fibra òptica no ha arribat a El Pont de Suert és perquè no 
s’hi pot arribar per cap tram de carretera que no sigui titularitat de l’Estat (N-260 i 
N-230) i per tal de poder fer el desplegament és necessària una autorització per part 
del Govern espanyol. Des de l’any 2018 que el departament intenta aconseguir l’es-
mentada autorització, però el cert és que ara com ara no ha estat concedida i, con-
seqüentment, la fibra òptica de la Generalitat de Catalunya no ha arribat a El Pont 
de Suert.

L’arribada de la connectivitat s’ha de fer a través de dos trams. La fibra òptica 
arriba des de Tremp fins a La Pobla de Segur per la C-13, on per connectar amb El 
Pont de Suert ha de passar per l’N-260 a través del Port de Perves; i per la banda 
nord, la fibra òptica s’estén d’Esterri d’Àneu, passant pel port de la Bonaigua fins a 
arribar a Vielha, pel traçat de la C-28. A més, el Ministeri de Transports, Mobili-
tat i Agenda Urbana espanyol ha realitzat el desplegament de la fibra òptica des de 
Vielha fins als túnels de Senet per poder donar cobertura al túnel de Vielha, entre 
d’altres, sense acabar d’arribar a El Pont de Suert.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que insti amb la major brevetat possible al Govern espanyol a autoritzar el 

pas de la fibra òptica pel tram de la N-260 que va des de La Pobla de Segur fins a El 
Pont de Suert (Port de Perves) abans del primer trimestre de 2023.

2. Que insti amb la major brevetat possible al Govern espanyol a autoritzar el pas 
de la fibra òptica pel tram de la N-230 que va des de Vielha fins a El Pont de Suert 
abans del primer trimestre de 2023.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Cristina Casol Segués, portaveu a la CPDT; 

Jeannine Abella i Chica, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida
250-00859/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, Mario García Gómez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre els robatoris a l’Horta de Lleida, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’horta de Lleida és una zona rural que compta amb unes 19.000 hectàrees i és 

un espai que envolta la ciutat de Lleida on hi viuen, majoritàriament, agricultors, 
ramaders i gent gran.

Els veïns de l’horta denuncien un augment de robatoris a la seva zona. S’han pro-
duït, en pocs dies, 6 robatoris i s’ha intentat entrar en alguna casa més.

La Guàrdia Urbana de Lleida ja ha instal·lat 36 càmeres de videovigilància i no-
més una patrulla del Cos de Mossos d’Esquadra controla les 19.000 hectàrees de 
l’horta de Lleida. Els veïns, amb tota la raó, consideren clarament insuficient aques-
ta patrulla i demanen un augment de presència policial.
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S’han format patrulles veïnals que intenten vigilar la zona i tranquil·litzar, sobre 
tot, la població més gran però és obvi que aquesta feina l’han de fer servidors pú-
blics i no veïns i veïnes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar les patrulles necessàries 

del Cos de Mossos d’Esquadra per garantir la vigilància durant les 24 hores del dia 
a l’horta de Lleida.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament 
de la diabetis mellitus
250-00860/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputat, M. Assump-

ció Laïlla Jou, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La diabetis mellitus (DM) és una malaltia metabòlica que es caracteritza per una 

hiperglucèmia produïda per una alteració en la producció de la insulina.
De diabetis n’hi ha de diferents tipus: 
– la diabetis Tipus I, que és caracteritza per la no metabolització de la glucosa, 

cosa que fa que sigui necessària insulina.
– la diabetis Tipus II, que en funció del moment del diagnòstic i evolució el trac-

tament variarà.
– la gestacional.
En el cas de les persones amb DM tipus II la malaltia es caracteritza per des-

envolupar resistència a l’acció de la insulina, i es considera una causa de mortalitat 
prematura. De fet, les persones amb DM tipus II tenen una major taxa de morta-
litat per totes les causes (18% més de risc), major mortalitat per malaltia cardio-
vascular (6% més risc), i major risc d’hospitalització (44% més de risc) per causa 
cardiovascular que la població general.

Les hipoglucèmies són una de les principals complicacions agudes del tracta-
ment amb insulina, suposant un elevat impacte negatiu tant per la persona amb DM 
com pel sistema sanitari, implicant un consum de recursos derivats de l’hospitalit-
zació i de l’assistència sanitària urgent.

Actualment existeixen dispositius que afavoreixen els controls de la glicèmia de 
manera regular, per tal de garantir així, no només els nivells de glicèmia en mo-
ments indicats, sinó també la detecció de pics hipo/hiperglicèmics que ens permeten 
actuar a l’avançada davant de qualsevol desequilibri.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incorporar al finançament públic els sistemes de monitorització tipus Flash 

per la diabetis mellitus tant pel tipus I com també per a la de tipus II insulino-
dependents.

2. Incorporar els sistemes de monitorització tipus flash de la glicèmia, com a sis-
tema de control de l’evolució de la glicèmia en aquells casos de DM II que es neces-
siti avaluar tractament oral o no insulinodependent.

3. Promoure campanyes de promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables 
per tal de disminuir en la mesura del possible els tractaments farmacològics per a 
pacients amb DM.

4. Promoure totes les accions necessàries –campanyes de sensibilització, forma-
ció en autocura, etc. juntament amb les associacions de pacients, per tal de promou-
re l’adhesió al tractament i als estils de vida saludables.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Jordi Fàbrega i Sabaté, M. Assumpció Laï-

lla Jou, diputats, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el millorament del camí 
d’unió dels sectors de concentració parcel·lària nord i sud del canal 
Segarra-Garrigues entre Oliola i Plandogau
250-00861/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76413 / 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 Catalunya, 

Salvador Vergés i Tejero, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Cris-
tina Casol Segués, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’arranjament i millora del camí d’Oliola a Plandogau 
al TM d’Oliola, camí d’unió de sectors de concentració parcel·lària nord i sud del Ca-
nal Segarra Garrigues a la comarca de la Noguera a Lleida, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El terme municipal d’Oliola a la comarca de la Noguera és molt extens. Té una 

superfície total d’una mica més de 86,3 km2 i una població de 201 habitants distri-
buïts en 8 nuclis, un dels quals està deshabitat.

Oliola és l’únic municipi on discorre el Canal Segarra Garrigues amb dos àmbits 
o sectors de concentració parcel·lària separats, el sector nord i el sector sud.

Els anys 2006 i 2007 es va fer una primera actuació per unir els dos àmbits de 
concentració parcel·laria, concretament es van condicionar, i arranjar els 7 quilòme-
tres i que uneixen la zona sud amb el nucli de Oliola, restant pendent la continuació 
del camí d’Oliola a Plandogau (sector nord de concentració).

Aquest tram pendent d’acabar, en una segona fase, te una longitud de 4 quilòme-
tres i és l’única via que uneix directament les dues zones i no es va executar d’inici.

Aquest tram pendent és absolutament necessari per a un correcte desenvolupa-
ment de totes les zones d’actuació del canal. Aquesta intervenció d’arranjament i mi-
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llora s’ha reclamat en diverses ocasions per part de l’ajuntament a la direcció general 
de desenvolupament rural.

Arran dels focs del 7 de juliol de 2009, que van cremar un total de 5.176 hectà-
rees, una bona part al terme municipal d’Oliola, 1.855 hectàrees, es va establir que 
la millora d’aquest camí era una actuació pendent de tipus prioritària per prevenció 
d’incendis en aquest àmbit.

Aquestes són les raons que, juntament amb d’altres, com són l’equilibri i l’equitat 
territorial, fonamenten presentar aquesta proposta de resolució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Executar l’arranjament i millora del camí d’Oliola a Plandogau al TM d’Oliola 

comarca de la Noguera a Lleida que la concentració parcel·lària del Canal Segarra 
Garrigues va deixar sense realitzar.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Salvador Vergés i Tejero, Cristina Casol Se-

gués, diputats, GP JxCat

Proposta de resolució sobre el traspàs de les carreteres N-260 
i N-230
250-00862/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76452 / 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, Cristina Casol Segués, portaveu a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jordi Fàbrega i Sabaté, diputat del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel 
traspàs integral de les carreteres N-260 i N-230, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Alt Pirineu disposa d’una xarxa de mobilitat terrestre que es configura d’acord 

amb la complexitat de l’orografia del territori. D’entre les diferents carreteres que 
conformen aquesta xarxa, en destaquen, en primer lloc, la carretera N-260, una in-
fraestructura que recorre el sud de la serralada dels Piri-neus des de Portbou (Alt 
Empordà) fins a l’Aragó, també denominada Eix Pirinenc. En conseqüència, la car-
retera N-260 connecta les comarques de l’Alt Pirineu, des de l’enllaç amb el Ripo-
llès per la Collada de Toses, passant per Puigcerdà fins al Pont de Suert. En segon 
lloc, l’altra gran via d’accés a l’Alt Pirineu que connecta amb la resta del territori  
és la carretera N-230, que enllaça les Terres de Lleida amb Vielha (Vall d’Aran) i la 
frontera francesa en un traçat que transcorre en diferents trams entre territori català 
i aragonès.

En ambdós casos, tant la carretera N-260 de l’Eix Pirinenc com la carretera 
N-230 procedent de Lleida són de titularitat corresponent a l’Estat espanyol i, més 
concretament, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En els darrers 
quaranta anys, aquestes infraestructures cabdals pel territori pirinenc pateixen un 
dèficit d’inversions crònic per part de l’Estat espanyol, des de mesures en matèria 
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de seguretat viària com en manteniment i construcció de túnels i altres obres per 
millorar-ne la mobilitat.

Actualment, la connectivitat per carretera a l’Alt Pirineu a través de la carrete-
ra N-260 requereix una mitjana de tres hores per dur a terme el traçat de 165 qui-
lòmetres que separen els municipis Puigcerdà i Pont de Suert. Una situació que es 
repeteix de la mateixa manera amb la carretera N-230. El context oro-gràfic d’alta 
muntanya és evident que condiciona tot el recorregut de qualse-vol infraestructura. 
Tanmateix, l’estat de la carretera és alhora també fona-mental pel correcte desenvo-
lupament de la circulació. Els traçats, en conjunt, són lents, perillosos i no sempre 
accessibles davant les inclemències del temps. Un exemple d’aquesta necessitat és 
la reivindicació de ciutadans i administracions del territori per la rotonda de Mont-
ferrer, en el tram de l’N-260 entre Montferrer i Castellciutat, a l’Alt Urgell, per re-
duir la sinistralitat a la via, o els reivindicats i necessaris túnels al Port del Cantó  
i al Coll de Perves.

En conseqüència, una manca d’inversions en infraestructures d’aquesta impor-
tància significa un dèficit de comunicacions pels ciutadans del territori que redueix 
significativament la generació d’oportunitats econòmiques i empresa-rials, la capta-
ció d’inversions, la qualitat de vida dels habitants i el desenvolupament de projectes 
conjunts entre les valls pirinenques. Per tant, és fona-mental pel futur del Pirineu 
i els seus ciutadans l’adequació d’aquestes infraestructures per disposar de les mi-
llors condicions possibles, i això només és possible amb una inversió real i amb una 
gestió directa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir a l’Estat espanyol el traspàs 

integral de la titularitat dels trams catalans de les carreteres N-260 i N-230, així 
com el finançament necessari per dur a terme les millores de mobilitat i seguretat 
de tot el traçat.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Cristina Casol Segués, portaveu a la CPDT; 

Jordi Fàbrega i Sabaté, diputat, GP JxCat

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres que actuen 
com a mares de dia amb irregularitats a Terrassa
250-00863/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 76538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución para que el Departament d’Educació proceda 
al cierre efectivo de los centros que actúan como autodenominadas «mares de dia» 
irregulares en Terrassa, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En marzo de 2021, se hizo público que en Terrassa había algunos establecimien-

tos autodenominados «mares de dia» o «espais de criança» que acogían a niños 
de entre 0 a 3 años sin ningún tipo de control en cuanto al espacio y al personal 
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que cuidaba de los menores. Es más, algunos de dichos espacios ya habían sido 
inspeccionados por el Departamento de Educación con informes avisando sobre 
el riesgo que suponía para los menores que dichos establecimientos continuaran 
abiertos. En concreto, un requerimiento de dicho departamento instaba al Ayunta-
miento de Terrassa al cierre efectivo de uno de estos establecimientos en los que se 
habían detectado graves irregularidades que ponían en peligro la seguridad de los 
niños. En marzo de 2021se aprobó en sesión plenaria del Ayuntamiento de Terrassa  
un acuerdo para dar cumplimiento a las instrucciones del Departamento de Educa-
ción para hacer las actuaciones necesarias sobre este tipo de establecimientos que 
actúan como escuelas infantiles no autorizadas en Terrassa.

Más de un año y medio después, dicho establecimiento (y otros con la misma 
problemática) sigue abierto y el Ayuntamiento de Terrassa no ha procedido al cierre 
del mismo, perpetuando el riesgo para los menores que ya detallaba el informe del 
Departamento de Educación de 2021. En alguno de estos establecimientos se detec-
taron «irregularidades muy graves» como en el caso de una «mare de dia» que tenía 
a cargo una treintena de niños, contrataba personal, y cuyas irregularidades ponían 
en riesgo el bienestar y la seguridad de los niños.

En Terrassa, hasta 24 escuelas infantiles se han unido para interponer una queja 
a la Sindicatura de Greuges municipal de Terrassa por la inacción del Ayuntamien-
to y el incumplimiento de la orden de cierre de estos establecimientos con irregu-
laridades, como por ejemplo el establecimiento inspeccionado en el que además de 
acoger a menores entre 0 y 3 años, se combina el «cuidado» de los mismos con un 
servicio de recogida de paquetería en el mismo establecimiento.

La falta de regulación sobre esta figura favorece la proliferación de actividades  
de este tipo con graves irregularidades que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de  
los menores. De hecho, en la actualidad el centro sobre el que pesa la orden de cie-
rre del Departament d’Educació sigue practicando la actividad de «mare de dia».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
– Proceder al cierre inmediato y efectivo de todos aquellos centros autodenomi-

nados «madres de dia», «escuelas de crianza» o «centros de soporte familiar» en 
Terrassa en los que el Departament d’Educació ha detectado irregularidades y que 
actúan fraudulentamente como escuelas infantiles sin ningún tipo de control, po-
niendo en riesgo a niños de entre 0 y 3 años.

– Inspeccionar desde el Departamento de Educación la inacción, omisión o de-
jación de funciones del Ayuntamiento de Terrassa al no haber atendido el requeri-
miento de cierre del centro de «mare de dia» sobre el que pesaba un requerimiento 
de cese inmediato de las actividades del establecimiento, y que actualmente sigue 
prestando servicios en Terrassa pese a las graves irregularidades detectadas.

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona 
Nord
250-00864/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 76554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la creación 
de la Región Policial Girona Nord, para que sea sustanciada ante la Comissió d’In-
terior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Actualmente los Mossos d’Esquadra se articulan en 9 regiones policiales: Giro-

na, Ponent, Pirineu Occidental, Central, Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, 
Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona. La provincia de 
Girona es la única demarcación catalana que cuenta con una sola Región Policial, 
centralizando todas las unidades especializadas en la ciudad de Girona.

El Alt Empordà tiene una alta tasa de criminalidad debido, principalmente, a su 
situación geográfica y características. La comarca cuenta con el punto fronterizo 
más transitado de España con Europa, es la comarca de Cataluña con mayor núme-
ro de municipios y Figueres, su capital y segunda ciudad de la provincia, recibe un 
elevado flujo turístico y es la sede de la única prisión de la demarcación.

La creación de una Región Policial Girona Nord supondría una herramienta para 
reequilibrar la presencia territorial de los Mossos d’Esquadra en la provincia de Gi-
rona y mejorar la atención a la complejidad y singularidad de las comarcas fronte-
rizas. La creación de la Región Policial Girona Norte no solamente reforzaría las 
Áreas Básicas Policiales (ABP) de Figueres y Roses; las comisarías de distrito de la 
Jonquera y l’Escala y la Oficina Policial de Portbou. También supondría la presencia 
permanente de unidades especializada del cuerpo, como el Área Regional de Recur-
sos Operativos (ARRO), investigación o policía administrativa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la creación de la Región Policial Girona Norte cuyo ámbito de in-

fluencia sea como mínimo toda la comarca de l’Alt Empordà.
2. Aumentar y reforzar las plantillas de Mossos d’Esquadra de las Áreas Básicas 

Policiales de Figueres y Roses.

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació del parc de les Basses 
d’Alpicat, a Lleida
250-00865/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 76595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada, Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
la remodelación de «Les Basses d’Alpicat» de la ciudad de Lérida, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En 1958 el entonces alcalde de Lérida D. Francisco Pons, construyó las instala-

ciones del Parque de les Basses sobre una superficie de 180.000 m2, con monumen-
tales piscinas, zonas de picnic, espacios de ocio y zonas verdes. En las dos décadas 
siguientes a su apertura, las instalaciones gozaron de su máximo esplendor, convir-
tiéndose en un lugar de ocio y descanso de referencia para los leridanos.

El Consistorio de Lérida, en el verano de 2002, clausuró el parque de «Les Bas-
ses d’Alpicat» por el estado de degradación en el que se encontraba, quedando a la 
espera de un nuevo proyecto para su reapertura. Han pasado 20 años y la realidad 
es que no se ha producido ninguna actuación efectiva para recuperar este emblemá-
tico lugar.

En estas dos décadas, el Ayuntamiento de Lérida no ha realizado ninguna in-
versión, y son las empresas privadas las que tratan a cuenta gotas de reflotarlo. Sin 
embargo se encuentran con un panorama desolador, dada la falta de cooperación y 
compromiso de las Administraciones Públicas.

La realidad evidencia que este espacio público requiere de un proyecto especí-
fico y de inversión público-privada para su recuperación. Así, se debe acometer la 
rehabilitación y modernización de las instalaciones, al objeto de que el parque de 
«Les Basses» vuelva a ser un lugar de referencia para las familias leridanas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Que el Departamento de Empresa y Trabajo en cooperación con el 

Ayuntamiento y la Universidad de Lérida realicen un proyecto para la rehabilitación 
de las instalaciones del parque de «Les Basses d’Alpicat», dotándolas de servicios 
públicos de ocio como camping de bungalows y deporte y piscinas.

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, Antonio Ramón López Gómez, diputados, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets fonamentals 
dels presos i llurs infants al Nepal
250-00866/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 76606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, porta-
veu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Aurora Madaula i Giménez, diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comis-
sió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre vulneració de drets fonamentals de 
les persones preses i els seus infants al Nepal, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un país és també les seves presons i com són tractades les persones privades de 

llibertat. Actualment, al Nepal, les condicions de vida i els drets fonamentals de les 
persones preses estan vulnerats de forma flagrant per part del govern. Com en tants 
centres penitenciaris arreu del món, les presons són plenes de víctimes.

El sistema judicial nepalès és molt dèbil i, juntament amb la manca d’una llei 
del pres que garanteixi drets fonamentals, els drets humans dels presos i de les pre-
ses nepaleses són vulnerats sistemàticament. No tenen garantits els àpats, el dret al 
descans, ni les condicions higièniques i sanitàries bàsiques, no són ateses les ma-
lalties de salut mental ni tenen un control sobre les seves penes, delictes, judicis i 
condemnes. El govern del Nepal ignora completament la seva població presa. Els 
ha abandonat.

La societat nepalesa, d’acord amb les seves creences i organització social, consi-
dera a les persones preses i també les seves famílies la casta més baixa. Profunda-
ment estigmatitzades i marginades, les persones preses del Nepal pateixen una doble 
discriminació i silenci: l’institucional i el social.

La presència d’infants a les presons és, per aquest motiu, una anomalia preocu-
pant. Els nens i les nenes hereten la condició d’intocables i per tant, un cop els seus 
progenitors entren a la presó, no els queda cap altra alternativa que créixer dins 
d’elles. Tenint en compte que el Nepal no compta ni amb llei del pres ni tampoc 
amb una llei del menor que els protegeixi i els ofereixi una empara, aquests infants 
no tenen cap altra sortida si volen evitar quedar-se sols al carrer.

Davant d’aquesta situació, l’ONG Prisoners Assistance Nepal fa trenta anys que 
vetlla i lluita per reivindicar els drets humans de la població presa del Nepal i de les 
criatures que han de viure a les presons. Gràcies a la seva incidència política, han 
acabat garantint que les preses tinguin un àpat diari. A més, ofereixen una oportu-
nitat, acompanyant les famílies i acollint infants i menors fora de la presó. Fins al 
dia d’avui, PA Nepal ha rescatat més de 2.000 nens i nenes de les presons: oferint 
programes educatius i alfabetització, obrint escoles de dia i cases d’acollida al costat 
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dels centres penitenciaris, afavorint la reunificació i el vincle familiar i combatent 
socialment l’estigma que els acompanya, fent una especial atenció a la situació de 
discriminació que pateixen les dones preses.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la situació i les condicions de vida de les persones preses al Nepal, 

amb una vulneració total dels seus drets fonamentals, i constata que aquesta situació 
és el fracàs d’una societat i un govern que manté abandonada la seva població presa.

2. Expressa el seu suport a la tasca de l’ONG Prisoners Assistance Nepal, que 
vetlla i protegeix els drets humans de les persones preses i els infants que viuen a 
les presons nepaleses.

3. Constata la necessitat que Nepal tingui una legislació de protecció de la infàn-
cia i de garantiment dels drets de les persones preses.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, portaveu a la CAETC, GP 

PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC; 
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Aurora Madaula i Giménez, diputada, GP JxCat; 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, portaveu a la CAETC, GP 
CUP-NCG; David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la 
CAETC, GP ECP

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments judicials
250-00867/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el pla director d’equipaments judicials, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat competències en 

matèria de justícia i de forma conjunta amb l’Estat i el Consell General del Poder 
Judicial.

Una base necessària és tenir una planificació dels equipaments judicials i el seu 
estat per poder preveure les futures necessitats; però també de l’oficina judicial, 
creació de nous jutjats, oficines de serveis comuns processal i d’execució o la digita-
lització i l’adequació dels recursos del personal adscrits al servei de justícia.

Per això ens cal planificació. El darrer pla estratègic fou el pla director d’equipa-
ments judicials 2014-2020, ja caducat i sense que hi hagi cap en vigor en l’actualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos, el pla director d’equipaments ju-

dicials 2023-2030.
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2. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos el pla de digitalització del servei 
de justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Pla director d’equipaments 
penitenciaris
250-00868/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre pla director equipaments penitenciaris, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat competències ple-

nes en matèria penitenciària.
La disminució de la població penitenciària i l’evolució en la seva composició, 

la presència de més caos de malalties mentals, l’envelliment de les instal·lacions, la 
necessitat de noves polítiques en el tractament penal són factors que obliguen a una 
planificació de futur dels centres penitenciaris i de les seves necessitats.

Per això ens cal planificació. El darrer pla estratègic fou el pla director d’equipa-
ments penitenciaris 2014-2020, ja caducat. En l’actualitat no hi ha cap pla director 
d’equipaments penitenciaris en vigor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar davant la Comissió de Justícia, en el termini màxim de sis mesos, el 

pla director d’equipaments penitenciaris 2023-2030.
2. Aprovar, en el termini màxim de sis mesos, un pla director sobre la implemen-

tació de centres de reinserció i unitats tutelades

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats GP PSC-Units



BOPC 436
21 de novembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 36

Proposta de resolució sobre el registre d’associacions i federacions 
dependents de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques 
i Mediació
250-00869/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la  
Proposta de resolució sobre el registre d’associacions i federacions dependents de  
la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació s’encarrega del re-

gistre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social 
a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. En 
queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associa-
cions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els 
sindicats. La inscripció al registre és obligatòria per a totes aquelles associacions i 
federacions que tenen el domicili social a Catalunya, així com les delegacions d’as-
sociacions i fundacions estrangeres establertes a Catalunya si hi exerceixen majori-
tàriament llurs activitats.

El registre és públic i per tant consultable a les persones interessades, tal i com 
estableix la normativa catalana. D’aquí la importància de tenir un registre actualit-
zat i amb interoperabilitat amb d’altres administracions per facilitar la feina de totes 
les administracions i interessats.

Amb una senzilla consulta al cercador del registre adscrit al Departament de Jus-
tícia es percep clarament que hi ha una manca de manteniment en les dades de les 
associacions inscrites, amb associacions que tenen dades incomplertes, o fins i tot 
que sabem que ja no son actives. D’altra banda, de les compareixences realitzades 
fins ara a la ponència sobre el projecte de llei de foment de l’associacionisme han 
posat de manifest que aquest registre no està interconnectat amb el d’altres admi-
nistracions, incrementant la càrrega de treball de les associacions a l’hora tant d’ins-
criure’s com de sol·licitar certificacions formals dels assentaments registrals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer, en el termini màxim de sis mesos, un treball de camp amb tots els assen-

taments de inscripció del registre d’associacions i federacions, per depurar les enti-
tats actives i cancel·lar d’ofici les entitats que ja no estan actives

2. Implementar, en el termini màxim d’un any, la interoperabilitat entre el regis-
tre d’associacions i federacions depenent de la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació i la resta de registres específics de la pròpia Generalitat.

3. Implementar, en el termini màxim d’un any, la interoperabilitat entre el regis-
tre d’associacions i federacions depenent de la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació i altres administracions públiques.
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4. Implementar, en el termini màxim d’un any, la interoperabilitat entre el regis-
tre d’associacions i federacions depenent de la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació i el col·legi notarial de Catalunya i les notaries de Catalunya,

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’un estatut de la dona rural
250-00870/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Gemma Lie-

nas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per la creació de l’Estatut de la Dona Rural, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons un informe de Caixabank, la bretxa entre dones i homes s’intensifica al 

món rural: una major precarietat laboral, infrarepresentació en la presa de decisions 
i conciliació més dificultosa. Aquest mateix informe quantifica l’impacte econòmic 
de la bretxa de gènere al medi rural d’Espanya en 38.500 milions, un 3% del PIB.

La solució de les zones rurals, doncs, passa també i sobretot per les dones. I no 
obstant les dones sovint se senten escopides del seu territori d’origen. Si treballen en 
explotacions familiars, perquè o bé no participen de la titularitat o bé no estan dona-
des d’alta, cosa que té dos efectes perniciosos. D’una banda no tindran pensions en 
el futur i d’altra banda es perpetua una mirada patriarcal sobre la propietat de la ter-
ra. Si no treballen en explotacions familiars, tenen menys oportunitats de treballar 
en altres sectors, sobretot per la manca de serveis, d’infraestructures i per les men-
talitats patriarcals de les famílies. També tenen menys oportunitats per formar-se. 
Tot això té una especial importància en el cas de les dones joves.

Pel que fa a les dificultats per incorporar-se al món agrícola i ramader, tot i que 
gairebé un milió de dones viuen en zones rurals, només un 20% es dediquen pro-
fessionalment al sector primari a Catalunya. És un sector molt masculinitzat on a 
les dones els costa molt fer-s’hi un espai. D’altra banda, com hem dit abans, algunes 
de les ocupacions que tradicionalment duien a terme les dones ara, ateses les noves 
normatives fetes sense perspectiva feminista, aquestes ocupacions han deixat d’estar 
en mans de les dones. Pel que fa a les dificultats per incorporar-se a altres sectors, hi 
ha moltes dones que no poden incorporar-se als món agrícola i ramader perquè no 
tenen terres, però que podrien incorporar-se a d’altres camps que ara no troben. Per 
exemple, indústria, empreses tecnològiques, o del sector agroalimentari.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, té l’article 
50 dedicat exclusivament a aquestes dones: 

Article 50 Apoderament de les dones del món rural
1. L’Administració de la Generalitat ha de posar en valor la funció de les dones 

com a eix estratègic per al desenvolupament rural. En aquest sentit, ha de: 
a) Vetllar per incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions sobre desen-

volupament rural.
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b) Garantir la igualtat d’oportunitats i la plena participació de les dones, amb 
equitat i en tots els àmbits del món rural, molt especialment en els processos de pla-
nificació i execució de les polítiques públiques.

2. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar per la presa de decisions de les 
dones com a mesura per a lluitar contra la despoblació, l’escassa presència de dones 
i l’empobriment en l’àmbit rural i, en concret, ha de: 

a) Potenciar el desenvolupament d’activitats que generin ocupació i afavoreixin 
la incorporació de les dones del món rural a l’àmbit laboral i contribueixin a evi-
tar-ne el despoblament.

b) Facilitar l’accés a la formació de les dones del món rural.
c) Contribuir a eliminar la bretxa digital de gènere i territorial amb mecanismes 

que facilitin i impulsin l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 
de les dones del món rural.

d) Vetllar per aconseguir la plena participació social de les dones del món rural, 
i també perquè participin plenament en els òrgans de direcció d’empreses i associa-
cions.

e) Incentivar la cotitularitat de dones i homes a les explotacions agràries.
f) Promoure la representació paritària de dones i homes en els càrrecs de decisió 

de les organitzacions agràries.
3. Per a fer efectius els principis primer i sisè de l’article 3, les polítiques agríco-

les, ramaderes, agroalimentàries, forestals i pesqueres han de: 
a) Fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les dones en aquests àm-

bits, reconèixer i fer visible llur contribució al manteniment de les explotacions fa-
miliars, i promoure les xarxes de proximitat i de serveis socials per a atendre els 
infants, la gent gran i les persones dependents.

b) Potenciar les iniciatives empresarials d’emprenedores i les actuacions de 
desenvolupament agrari i pesquer promogudes per dones.

c) Facilitar la incorporació de dones joves als sectors agrícola, ramader, agroali-
mentari, forestal i pesquer.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un Estatut per a les Dones 

del Medi Rural a Catalunya, consensuat amb les dones del món rural, on caldria in-
cloure les propostes següents: 

1. En matèria d’ajudes econòmiques i situació legal: 
a. Subvencions per a la promoció de dones al medi rural.
b. Priorització de les ajudes i subvencions per a aquelles explotacions agrícoles o 

ramaderes on siguin titulars les dones.
c. Priorització de la contractació i promoció professional de les dones a les em-

preses de l’àmbit rural en els procediments de concurrència competitiva.
d. Ajuts a la innovació tecnològica al medi rural.
e. Subvencions a programes de formació a dones al medi rural.
2. En matèria de mesures empresarials: 
a. Estudi d’incentius econòmics i fiscals a les explotacions gestionades per dones.
b. Guia amb recomanacions per als fabricants de ferramentes i maquinària agrà-

ria perquè es tinguin en compte l’ergonomia de les dones a l’hora de dissenyar els 
instruments.

c. Tallers de formació per facilitar la posada en marxa i modernització de projec-
tes empresarials al medi rural.

d. Mesures que facilitin la creació d’empreses al medi rural per dones joves.
e. Impuls del comerç electrònic que permeti a les emprenedores del medi rural 

difondre i vendre els seus productes.
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f. Ajuts a les dones per a la instal·lació i/o modernització d’explotacions agràries.
g. Suport a les associacions de dones que treballen per l’apoderament de les do-

nes al medi rural.
h. Creació d’un observatori permanent a l’àmbit comarcal que permeti compartir 

experiències empresarials i bones pràctiques en emprenedoria social liderades per 
dones.

3. En matèria de presencia de la dona en la participació i pressa de decisió: 
a. Percentatge mínim de dones als organismes de direcció de les entitats, asso-

ciacions, etc. com a requisit per a l’accés de subvencions i ajuts.
b. Mesures per afavorir la incorporació de la dona a l’activitat agrària i ramadera 

per tal d’augmentar el nombre de dones susceptibles de ser sòcies i per trencar fer 
desaparèixer certes barreres que continuen condicionant la participació de les dones.

4. En matèria laboral: 
a. Per tal d’afavorir la corresponsabilitat, posar èmfasi en les ajudes socials d’ac-

cés de la dona a l’oci i el temps lliure i ajudes per a la cura de persones dependents. 
Mesures per pal·liar la participació escassa dels homes en tasques domèstiques i de 
cura.

b. Pel que fa als drets socials, impulsar serveis de substitució que possibilitin el 
manteniment de l’activitat en casos d’incapacitat temporal, vacances o descans, En 
aquest sentit, cal valorar entre els criteris de priorització que les explotacions siguin 
de titularitat de dones.

c. Dur a terme campanyes d’informació, sensibilització i difusió de recursos que 
impulsin la corresponsabilitat al sector, amb mesures i programes que impulsin l’as-
sumpció de tasques per part dels homes en el treball domèstic i de cures.

d. Fer campanyes per ta que les dones autònomes s’inscriguin al Règim Especial 
de Treballadors Autònoms (RETA).

5. En matèria social: 
a. Control de dades estadístiques. Incloure sistemàticament la variable sexe a les 

estadístiques, enquestes i recollida de dades que es duguin a terme.
b. Incloure en les operacions estadístiques indicadors que assegurin el coneixe-

ment de valors, rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats de les dones  
i homes al sector.

c. Llenguatge no sexista en un àmbit masculinitzat. Comunicació no sexista.
d. Reconeixement i visibilitat de les dones a l’entorn rural.
6. En matèria educativa: 
a. Prioritat de dones i de dones amb discapacitat en la formació agrària.
b. Diagnòstic de necessitats formatives per tal d’ajustar l’oferta de formació a les 

necessitats detectades al territori (que poden ser diferents segons províncies/comar-
ques).

c. Elaboració d’un Pla formatiu que fomenti la formació bàsica de les dones (gra-
duat escolar i ESO) així com la formació especialitzada (FP i altres titulacions)

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas Mas-

sot, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la formació a les dones del món rural
250-00871/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Gemma Lie-

nas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre formació a les dones del món rural, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment s’està produint una progressiva masculinització de les comarques ru-

rals. Si a Espanya hi ha més dones que homes (23,8 milions en front a 22,8 milions), 
a tres de cada quatre municipis hi ha més homes que dones. Aquesta proporció aug-
menta com més petit és el municipi, així com també augmenta l’edat mitjana de les 
dones en aquests municipis.

La bretxa entre dones i homes s’intensifica al món rural: una major precarietat 
laboral, infrarrepresentació a la presa de decisions i una conciliació més dificultosa. 
Aquest mateix informe quantifica l’impacte econòmic de la bretxa de gènere al medi 
rural d’Espanya en 38.500 milions, un 3% del PIB.

La solució de les zones rurals, doncs, passa també i sobretot per les dones. I és 
que les dones sovint se senten escopides del seu territori d’origen. Si treballen en ex-
plotacions familiars, perquè o bé no participen de la titularitat o bé no estan donades 
d’alta, cosa que té dos efectes perniciosos. D’una banda no tindran pensions en el 
futur i d’altra banda es perpetua una mirada patriarcal sobre la propietat de la terra. 
Si no treballen en explotacions familiars, tenen menys oportunitats de treballar en 
altres sectors, sobretot per la manca de serveis, d’infraestructures i per les mentali-
tats patriarcals de les famílies. També tenen menys oportunitats per formar-se. Tot 
això té una especial importància en el cas de les dones joves.

La formació i el desenvolupament de les capacitats necessàries és fonamental 
per impulsar l’activitat del medi rural, proporcionar coneixements, desenvolupar 
capacitats i facilitar l’accés a les TIC a les dones que exerceixen la seva activitat al 
món rural.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar un informe, durant els propers 3 mesos, de necessitats formatives 

per tal d’ajustar l’oferta de formació a les necessitats detectades al territori (que po-
den ser diferents segons províncies/comarques).

2. Promoure la professionalització d’activitats fetes tradicionalment per dones  
i incloure-hi procediments d’avaluació i acreditació de competències.

3. Impulsar la informació i la formació on-line i a distància.
4. Garantir l’òptima connectivitat digital dels nuclis rurals.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas Mas-

sot, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament de les dades d’ocupació 
de les dones del món rural
250-00872/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Gemma Lie-

nas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per millors dades d’ocupació de les dones del món rural, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Les zones rurals de Catalunya representen més del 85% del territori i acullen 

aproximadament el 25% de la població; hi ha, doncs, un desequilibri important en-
tre una dada i l’altra. Aquests territoris alberguen un ventall d’activitats econòmi-
ques que són moltes més que les relacionades amb l’agricultura, la ramaderia i la 
pesca.

Si volem fixar-nos en les dades de població d’aquestes comarques, aplicant-hi la 
perspectiva de gènere, per saber quantes dones hi viuen, hi treballen i a quins sec-
tors, es fa palès que existeix una manca de dades notòria.

A Catalunya la normativa de regulació de les dones del mon rural es troba a la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. En la aquesta 
norma, l’article 5 especifica que correspon a la Generalitat promoure l’elaboració 
d’estadístiques i indicadors que permetin recollir les situacions i les necessitats de 
les dones del medi rural.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar i presentar, en el termini de tres mesos, un estudi de les comarques 

rurals amb les dades d’ocupació segregades per sexe, per edat i per comarca, tenint 
en compte el tipus de contracte (temporal/fix), l’ocupador (empresa privada o sector 
públic), el sector i el grup d’ocupació.

2. Incloure aquest estudi dins del catàleg d’estudis semestrals/anuals de l’Obser-
vatori del Treball i el Model Productiu.

3. Elaborar i presentar, a partir de l’estudi estadístic anterior i en els tres me-
sos següents a l’elaboració de l’estudi anterior, un estudi amb les dades dels sec-
tors de treball que ocupen de les dones, i identificar les necessitats reals de les 
dones que treballen en el sector agrari, ramader i pesquer, i quin grau d’apodera-
ment tenen les dones dins de les explotacions i en l’àmbit públic que gira al vol-
tant del sector.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas Mas-

sot, diputades, GP PSC-Units

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la violència masclista contra les dones 
del món rural
250-00873/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 76657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Gemma Lie-

nas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la violència masclista a les dones del món rural, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les dones del món rural fan palès que les mentalitats dels homes sovint han que-

dat ancorades en una estructura patriarcal, cosa que, per exemple, dificulta la seva 
corresponsabilització en les feines de la cura, tant dels infants, com de les persones 
malaltes, com de la gent gran i de les feines de la casa.

També es queixen que no tenen prou serveis (manquen llars d’infants, escoles 
rurals, centres de dia...) o que els horaris són molt limitats i no tenen amplitud su-
ficient per permetre les dones desplaçar-se a llocs de treball, cosa que impedeix les 
dones treballar a jornada completa, recaient sempre sobre elles les feines de la cura. 
D’altra banda, sovint les seves opinions no són tingudes en compte, la representati-
vitat de les dones a les institucions és molt minsa i tenen una participació ínfima en 
l’àmbit polític, social i cultural.

Segons Fademur, la violència masclista és un dels problemes més invisibles. No-
més es denuncia un de cada quatre casos, tot i que, entre les dones grans, calculen 
que la proporció de casos que queden ocults és molt més important i que només se’n 
denunciarien un de cada vint.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En el termini de tres mesos, presentar un estudi amb les dades de la violència 

masclista a les comarques rurals i una anàlisi de les circumstàncies específiques de 
la violència masclista al medi rural per establir mesures necessàries per a la seva 
prevenció.

2. Habilitar canals que possibilitin que les dones rurals que treballin al sector i 
siguin víctimes d’assetjament sexual o assetjament sexista tinguin accés a recursos 
d’informació i atenció accessibles i de qualitat.

3. Incrementar la formació i la sensibilització per a la prevenció de violència cap 
a les dones en general i cap a les dones amb discapacitat en particular, per a fami-
liars, cuidadores de persones amb discapacitat i per als agents implicats en els dife-
rents serveis d’atenció.

4. Fer un estudi de les feines que fan les dones i monetitzar-les per tal de posar de 
relleu feines que queden invisibilitzades i que són essencials per a la vida.

5. Fer protocols contra la violència masclista i l’assetjament sexual i per raó de 
sexe. Fer campanyes per donar-ho a conèixer i conscienciar la població

6. Replicar la campanya contra la violència masclista, Cultivando Igualdad, un 
programa d’àmbit estatal de FADEMUR (Federació d’Associacions de Dones Ru-
rals) destinat a la prevenció de la violència de gènere en el medi rural i finançat pel 
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Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb càrrec al 0,7% de l’IRPF: tallers, 
campanyes, estudis.

7. Fer campanyes per impulsar la contractació de dones a les empreses del ter-
ritori.

8. Fer inspeccions perquè els plans d’igualtat de les empreses es registrin i es 
compleixin.

9. Millorar la integració de les dones migrants.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas Mas-

sot, diputades, GP PSC-Units

3.10.30. Debats generals

Debat sobre el canvi climàtic
255-00007/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 76772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 156.1 

del Reglament del Parlament,

Sol∙liciten
Que es faci un debat general al Parlament sobre el canvi climàtic i la seva afecta-

ció a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el Govern adoptes.
D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-

tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2022, d’acord amb 

l’article 161 del Reglament, va debatre la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la protecció del medi litoral (tram. 302-00184/13), presentada pel diputat 
Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar.

Es van aprovar diferents punts, entre ells el punt primer del qual emana el se-
güent acord: 

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de celebrar cada any un ple 
monogràfic, de conformitat amb l’article 156 del Reglament, sobre el canvi climàtic 
i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el 
Govern adopti, en especial les associades a la transició energètica, tal com preveu la 
part expositiva del Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per 
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

Es per això que els grups parlamentaris sotasignants demanem a la Mesa del 
Parlament de Catalunya que convoqui urgentment el ple anual sobre el canvi climà-
tic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que 
el Govern adoptes.

Els temes que es proposa de tractar en aquest Ple són els següents: 

– Nivell desplegament Llei Canvi climàtic
– Objectiu reducció d’emissions 
– Transició energética
– Transició industrial i mobilitat
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– Mitigació de l’emergència climàtica a Catalunya

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG; David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de l’economia de l’hidrogen verd
302-00209/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 77171 / Coneixement: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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

comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció sub-
següent a una interpel·lació (tram. 302-00209/13) presentada el 14 NOV 2022 i amb 
número de registre 76734.

On hi diu: 
«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 C02 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»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya: 
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 C02 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 
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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, 17 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, 
de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista
300-00244/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 77074 i 77139 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, 
del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, pel que fa a les violències 
masclistes digitals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 22, 23 i 24 de novembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el desplegament de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació 
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista pel que fa 
a les violències masclistes digitals.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita 
contra la corrupció
300-00245/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 el balanç de les polítiques de lluita contra la corrup-
ció, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 
a 24 de novembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el balanç de les polítiques de lluita contra la corrupció.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències sexuals
300-00246/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 77124 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 les darreres actuacions del Govern en l’abor-
datge de les violències sexuals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 22, 23, i 24 novembre, amb el text següent: 

– Sobre les darreres actuacions del Govern en l’abordatge de les violències se-
xuals Palau del Parlament.

17 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 
16/2017, del canvi climàtic
300-00247/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77135 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 grau de compliment de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de novembre de 2022, amb el text 
següent: 

– Sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi cli-
màtic.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic 
de salut
300-00248/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77136 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic de 
salut, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 
23 i 24 de novembre de 2022, amb el text següent: 



BOPC 436
21 de novembre de 2022

3.20. Interpel·lacions 47 

– Sobre l’accessibilitat al sistema públic de salut.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral
300-00249/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77140 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23  
i 24 de novembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació del mercat laboral a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Educació de Catalunya
300-00250/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77141 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Educació de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de 
novembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el Servei d’Educació de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic
300-00251/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 77142 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic, per tal 
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que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de 
novembre de 2022, amb el text següent: 

– Sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt,  

GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes
300-00252/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 77143 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022

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 los privilegios de los políti-
cos separatistas, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próxi-
mos días 22, 23 y 24 de noviembre de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre los privilegios de los políticos separatistas.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió
311-00050/13, 311.00073/13, 311-00074/13, 311-00075/13, 311-00076/13, 

311-00077/13, 311-00078/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 428)

En el bopc 428, a la pàgina 6, en el títol de la tramitació

On hi diu,
«Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del 

Departament d’Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no lecti-
ves i els alumnes que hi han participat

»311-00050/13
»Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
»Reg. 75506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.11.2022»

hi ha de dir
«Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del 

Departament d’Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no lecti-
ves i els alumnes que hi han participat

»311-00050/13

»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual 
el Departament d’Educació no ha pagat les despeses de funcionament de les escoles 
bressol municipals del curs 2021-2022

»311-00073/13
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»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual 
el Departament d’Educació no ha pagat les despeses de suport a l’escolarització 
d’alumnes amb necessitats educatives especials del curs 2021-2022

»311-00074/13

»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut de 
l’acord signat entre el Departament d’Educació i els sindicats a l’agost del 2022

»311-00075/13

»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de 
la reducció d’una hora lectiva als docents el curs 2023-2024

»311-00076/13

»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vet-
lladors contractats a les escoles bressol públiques

»311-00077/13

»Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències 
i les subvencions provinents del Govern de l’Estat i gestionades pel Departament 
d’Educació durant el període 2020-2022

»311-00078/13

»Anunci: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
»Reg. 75506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.11.2022»

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges La protecció dels infants i els 
adolescents en l’entorn digital
360-00016/13

PRESENTACIÓ: SÍNDICA DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 76383).
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

A la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament
Honorable senyora,
Em plau lliurar-vos l’informe La protecció dels infants i els adolescents en l’en-

torn digital.
L’informe, mitjançant el qual es transmeten un conjunt de recomanacions a les 

autoritats competents, es vertebra en l’anàlisi de diferents aspectes que es considera 
que afecten especialment els drets dels infants i adolescents a la xarxa.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, en 
el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 8 de novembre de 2022
Esther Giménez-Salinas i Colomer, síndica de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC .

https://iwww.parlament.cat/document/publicacions/309746115.pdf
https://iwww.parlament.cat/document/publicacions/309746115.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76635 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Alta: Daniel Serrano Coronado
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76414 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica el 
següent canvi d’adscripció de diputats a la Comissió d’Igualtat i Feminismes.

Alta: Jose Rodríguez Fernández
Baixa: Ruben Wagensberg Ramon

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació
410-00006/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76636 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
Alta: Daniel Serrano Coronado
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Baixa: Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76637 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Daniel Serrano Coronado
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76305 / Coneixement: 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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Pere Albó Marlés
Baixa: Marta Madrenas i Mir

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 76638 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
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Alta: Daniel Serrano Coronado
Baixa: Lorena Roldán Suárez

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Modificació de la composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
408-00032/13

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2022, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha acordat incrementar el nombre de membres 
de la Comissió d’Economia i Hisenda a divuit membres i aplicar el sistema de vot 
ponderat en els termes previstos a l’article 48.3 del Reglament.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 376/XIV, sobre la menopausa 
i el climateri
290-00317/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76461 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 376/XIV, sobre la 
menopausa i el climateri (tram. 290-00317/13), us informo del següent:

El Pla de Govern de la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de 
setembre de 2021, inclou, en l’eix número 5 (Per un país feminista fonamentat en la 
garantia dels drets humans), l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius 
(ENDSR), amb l’objectiu d’establir els mecanismes necessaris per garantir l’exercici 
efectiu d’aquests drets al conjunt de la població, amb especial atenció a les dones, 
les nenes i les persones trans, tal com preveuen les resolucions, plataformes d’acció 
i convencions internacionals en aquesta matèria.

El treball transversal i interdepartamental és fonamental per a la implementa-
ció efectiva i reeixida de les diferents línies aprovades per l’Estratègia Nacional de 
Drets Sexuals i Reproductius, de les quals l’impuls i la coordinació corresponen 
al Departament d’Igualtat i Feminismes, en tant que és el Departament encarregat 
d’acompanyar el conjunt del Govern en la transformació feminista del país. Però 
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està participada pel Departament de la Presidència, el Departament d’Empresa i 
Treball, el Departament d’Educació, el Departament de Recerca i Universitats, el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de 
Salut, el Departament de Drets Socials i el Departament de Justícia, Drets i Memò-
ria. Per aquest motiu es va aprovar l’Acord GOV/162/2021, de 19 d’octubre, pel qual 
es crea la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls i el Seguiment de l’Estratègia 
Nacional de Drets Sexuals i Reproductius.

El climateri, igual que altres fases del cicle vital de les dones com la menstrua-
ció, sovint estan envoltades d’estereotips de gènere i estigmes que dificulten l’expe-
riència de les que viuen els seus símptomes. L’estigma i el silenci que les envolta 
també dificulta l’adopció de mesures adequades per viure aquestes etapes de la mi-
llor manera possible. Les accions de formació i sensibilització són, doncs, impres-
cindibles, com a primer pas per garantir els drets de les persones que experimenten 
la menopausa i el climateri.

Una de les línies estratègiques de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Re-
productius, i que es relaciona directament amb aquesta iniciativa parlamentària, és 
l’impuls de mesures en l’àmbit laboral vinculades tant a la menstruació com al cli-
materi. Per aquest motiu, recentment Govern ha aprovat, un cop acordat a la Mesa 
General de Negociació dels Empleats i Empleades públiques de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, vàries mesures vinculades als drets sexuals i reproduc-
tius.

En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut, les persones 
afectades podran absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals, recuperables 
en un termini de quatre mesos posteriors, en fraccions mínimes de trenta minuts, i 
mitjançant la mateixa modalitat de prestació de serveis que corresponia a les hores 
d’absència. Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar 
mitjançant una declaració responsable que es tramitarà de manera telemàtica.

La mesura s’aplica a dones, així com a persones trans i no binàries que mens-
truïn (o que fruit de tractaments hormonals tinguin símptomes premenstruals) o 
que experimentin el climateri. La finalitat d’aquesta mesura és que les treballadores 
puguin conciliar el dret a la salut amb el treball, especialment el dret al treball en 
condicions d’igualtat. Així mateix, la mesura contribueix a incrementar el coneixe-
ment i la consciència sobre la menstruació i el climateri. Es tracta, en definitiva, de 
reconèixer la salut menstrual i menopàusica en el lloc de treball com un dret estem 
incorporant la perspectiva de gènere en la salut laboral.

Conjuntament amb el Departament d’Empresa i Treball, estem treballant perquè 
aquestes mesures siguin extensibles a totes les treballadores i treballadors de Cata-
lunya mitjançant la concertació social. La Generalitat de Catalunya emprem totes 
les competències que té per aprofundir en els drets sexuals i reproductius existents i 
introduir-ne de nous. Ho ha fet amb el dret a l’equitat menstrual i ara també amb el 
dret al dol gestacional i el dret a la salut laboral menstrual o menopàusica.

Així mateix, amb el Departament d’Educació, estem treballant la millora del 
Programa Coeduca’t, també referent a l’educació sexual i reproductiva, incloent-hi 
la menopausa com un procés de maduresa biològica en la vida de les dones en què 
poden continuar gaudint de la sexualitat. https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/

Referent als equips d’atenció a la salut sexual i reproductiva, i als canals d’infor-
mació i assessorament, en el marc del Pla d’atenció a la salut afectiva, sexual i re-
productiva, estem treballant amb el Departament de Salut la millora dels protocols, 
formació i atenció de les dones als serveis ASSIRS.

El Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya té, entre les seves accions prioritàries, 
l’elaboració i el desplegament del Pla d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproduc-
tiva. Aquest Pla té com a objectiu millorar la salut afectiva, sexual i reproductiva de 
totes les persones, tenint en compte les diferents necessitats al llarg del cicle vital. 
En aquest sentit, el Pla es basarà en l’atenció centrada en la persona i ha d’incorpo-

https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/
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rar noves metodologies d’intervenció, reforçar la comunicació i participació ciuta-
dana, incorporar la perspectiva de gènere interseccional i acompanyar el canvi del 
sistema per adaptar organitzativament i funcionalment els serveis que han de donar 
resposta a les necessitats de la població. En aquest marc, una de les línies estratègi-
ques sobre la qual treballa el Departament de Salut són les intervencions sobre salut 
afectiva, sexual i reproductiva en grups de població prioritzats, com la gent gran. En 
aquest sentit, les accions principals d’aquesta línia estratègica són revisar la cartera 
de serveis d’atenció a aquest àmbit i millorar l’accessibilitat de les persones grans als 
serveis de salut sexual i reproductiva de l’atenció primària.

Barcelona, 7 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 414/XIV, sobre la no obligació 
de demanar cita prèvia per a presentar denúncies a les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra
290-00355/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76085 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 414/XIV, sobre la 
no obligació de demanar cita prèvia per a presentar denúncies a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-00355/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), la cita prèvia és una de les opcions a disposició del 
ciutadà, tot i que no és obligatòria per interposar una denúncia.

El gener de 2021 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va 
posar en marxa un sistema de cita prèvia per posar denúncies i així oferir un millor 
servei a la ciutadania. Es va implementar a totes les comissaries i permet una opti-
mització del temps tant dels ciutadans que vulguin interposar una denúncia, com de 
la pròpia comissaria, per distribuir millor el volum de feina. És un servei opcional 
que la PG-ME posa a disposició per a ampliar el ventall d’atenció a la població i mi-
llorar en els aspectes següents:

– Augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis
– Optimitzar els recursos policials
– Millorar la planificació d’efectius
– Comptar amb una previsió diària aproximada de la feina de les OAC
– Planificar l’assistència especialitzada al ciutadà en supòsits d’interès
– Reduir el temps d’espera i evitar aglomeracions a les sales d’espera
Independentment de les denúncies que es puguin planificar mitjançant l’aplicació 

Cita Prèvia, totes les denúncies es podran tramitar de forma presencial, sense cita 
prèvia. Aquesta condició inclou tot el territori policial, sense excepció.

D’aquest servei i les seves característiques, així com de totes les preguntes 
freqüents al respecte, s’ha fet una important difusió en diferents mitjans i xarxes 
 socials, cartells i tríptics. El portal web de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra explica, a l’apartat de sol·licitud de cita prèvia, la no obligatorietat d’a-
quest tràmit. Per als casos de delictes de violència domèstica, violència de gènere  
i contra la llibertat sexual s’indica la necessitat d’atendre les víctimes directament a 
les dependències policials, sense petició de cita prèvia.
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Per via interna i amb accés a tots els efectius de la PG-ME es va informar, en el 
mateix moment de la implantació de l’aplicació de la cita prèvia, de l’obligatorietat 
de recollir una denúncia tot i que el ciutadà no hagués fet el tràmit de la cita prèvia.

Actualment, les persones que s’adrecen a dependències de la PG-ME són rebu-
des per l’agent de recepció, que dona el primer nivell d’atenció. Des de la recepció 
es garanteix que la persona que arriba a una comissaria de Mossos d’Esquadra sigui 
atesa correctament i derivada al servei que pertoca. Per fer-ho, el funcionari/a que 
es troba a la porta de la comissaria fa una valoració de la situació i recull la infor-
mació bàsica dels fets que es volen denunciar, la seva gravetat i la situació personal.

El sistema de cita prèvia està sotmès a una revisió contínua amb l’objectiu de 
detectar espais de millora en relació amb l’aplicació dels procediments policials 
implicats. La re-avaluació constant ha permès implementar accions de millora com 
són, per exemple, la creació de nous punts d’atenció per a la ciutadania, l’ampliació 
d’horaris o les modificacions de la informació de la interfície web on es demana la 
cita prèvia. En aquest sentit, s’ha difós a nivell intern un comunicat reforçant la in-
formació sobre el servei de cita prèvia i les casuístiques recollides en aquest període 
d’implantació, alhora que s’ha difós cartelleria corporativa a les Oficines d’Atenció 
al Ciutadà de totes les comissaries i a les diferents dependències policials, destacant 
que la cita prèvia es una opció, no una obligació.

Pel que fa a l’apartat b), la PG-ME informa, des de diferents formats, les possi-
bilitats que hi ha a l’abast de la ciutadania sobre el procés per posar una denúncia. 
Les xarxes socials són el mitjà més directe per transmetre informació a un ampli 
ventall de la població, sobretot a l’hora de fer conèixer les formes delictives més re-
cents i els consells de seguretat per evitar-les. Els mitjans de comunicació i els telè-
fons d’informació 012 i d’emergències 112 fan la funció de canal comunicatiu entre 
la ciutadania i el cos de Mossos d’Esquadra.

Si el fet delictiu ha succeït, les víctimes tenen disponible el telèfon d’emergències 
112 per donar servei in situ a les situacions greus i urgents i disposen d’informació 
detallada del procés de denúncia a la pàgina web de la Policia de la generalitat - 
Mossos d’Esquadra.

Les denúncies es poden tramitar des de dues vies:
– Des de casa es pot reservar hora per posar la denúncia accedint al sistema de 

cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma mossos.gencat.cat/ci-
taprevia. També és possible fer la part principal de la denúncia a distància, des de 
la pàgina web de la Policia de la Generalitat, i fer-ne la confirmació final a depen-
dències policials. Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria a què adreçar-se 
per posar la denúncia i escollir la franja horària en la qual desitja ser atès d’entre les 
disponibles, entre les 6 h i les 22 h.

– Totes les denúncies es podran tramitar de forma presencial a totes les comissa-
ries del cos de Mossos d’Esquadra, sense cita prèvia, arreu de Catalunya.

En els casos dels delictes més greus en què la víctima quedi en una situació de 
vulnerabilitat més enllà del moment de l’acció delictiva s’ofereix una atenció espe-
cífica cap a la víctima.

En les denúncies per violència domèstica, violència de gènere i per delictes contra 
la llibertat sexual, s’indica que la víctima es dirigeixi directament a la comissaria de 
policia més propera, sense demanar cita prèvia, i se li ofereix atenció prioritària les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Les Oficines d’Atenció al Ciutadà fan la primera atenció, disposen de formació 
especialitzada per recollir les denúncies d’àmbit penal i són arreu del territori a totes 
les comissaries del cos de Mossos d’Esquadra. Una vegada s’ha tramitat la denún-
cia, segons el nivell de risc que resulti de la declaració, s’estableixen unes mesures 
de protecció provisionals i es traspassa el cas al Grup d’Atenció a la Víctima que 

https://mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/Cita_previa/
https://mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/Cita_previa/
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correspongui segons el domicili de la víctima per tal de fer un seguiment minuciós 
de cada cas.

Barcelona, 4 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 440/XIV, sobre l’elaboració 
i aprovació dels plans d’emergència municipal
290-00376/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76535 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 440/XIV, sobre 
l’elaboració i aprovació dels plans d’emergència municipal (número de tramitació 
290-00376/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), el llistat dels municipis de Catalunya amb indicació 
dels plans d’emergència que tenen vigents i dels que han de redactar i homologar 
està disponible en format de dades obertes seguint als enllaços següents:

Obligacions i vigències dels plans de protecció civil municipals
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Obligacions-i-vig-ncies-dels-

plans-de-protecci-civ/eqag-gzjs
Registre general de plans de protecció civil de Catalunya
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Registre-general-de-plans-

de-protecci-civil-de-Cat/xqqe-tgav
Pel que fa a l’apartat b), el Pla estratègic de subvencions del Departament d’In-

terior de la Generalitat de Catalunya per al període 2022-2025 preveu una línia de 
subvencions en matèria de protecció civil adreçada als ajuntaments de Catalunya 
específicament per a l’impuls d’activitats per enfortir la seva capacitat per fer front 
a situacions adverses, catàstrofes i calamitats públiques, on s’inclou, per tant, la 
redacció i implantació dels plans de protecció civil municipals. Està previst que les 
properes convocatòries de subvencions es destinin a facilitar l’elaboració dels plans 
d’emergència municipal un cop s’hagi revisat la normativa que regula el seu contin-
gut i el procediment d’homologació.

Finalment, quant a l’apartat c), els objectius i les estratègies del Departament 
d’Interior per a la legislatura actual preveuen consolidar el sistema de protecció ci-
vil en l’àmbit local, tal com va presentar el conseller d’Interior en la sessió del 2 de 
juliol de 2021 de la Comissió d’Interior sobre els objectius i les actuacions del De-
partament d’Interior en la legislatura actual. Entre les mesures previstes, s’inclou la 
modificació de la normativa referent a l’elaboració i l’homologació dels plans de pro-
tecció civil municipals amb l’objectiu de simplificar-los i adequar-los a les diferents 
realitats municipals. Aquesta mesura està dirigida especialment a donar suport en 
l’elaboració i l’aplicació dels plans de protecció civil als municipis que disposen de 
menys recursos i menys capacitat tècnica i operativa. Per aplicar la nova normativa 
es preveu l’acompanyament als municipis. Està previst concretar l’estratègia en un 
programa.

Barcelona, 9 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanalisi.transparenciacatalunya.cat%2Fd%2Feqag-gzjs&data=05%7C01%7Csdelgado%40gencat.cat%7Ca6fdf9bf23a24c3e950d08da90aded6a%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637981373923897453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lnUWSUOK7FqOTzmdSczZCFR2ovDXI%2FqJuKabPmagSog%3D&reserved=0
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 124/XIV, sobre l’ordenació 
territorial necessària per a garantir la sobirania alimentària
390-00124/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76605 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 124/XIV, sobre l’ordenació ter-
ritorial necessària per a garantir la sobirania alimentària (tram. 390-00124/13), us 
informo del següent:

El compliment efectiu de l’apartat 4 d’aquesta Moció 124/XIV es produirà una 
vegada s’aprovi la Llei de Territori, l’avantprojecte de la qual està en elaboració. 
Concretament, està finalitzada la seva informació pública i audiència i tancant les 
memòries corresponents.

En relació amb el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha plantejat, des d’un inici, defi-
nir-lo a partir de la suma dels Plans Territorials Agraris Específics. El motiu d’ha-
ver optat per aquesta línia de treball ha estat la voluntat de fomentar un procés de 
baix cap a dalt, comptant amb la participació de les persones que viuen i treballen 
al territori, en la definició del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic de l’àmbit 
que decideixin.

En aquest sentit, tal com es va explicar que volia que fos l’essència i plantejament 
de la Llei, el Govern impulsarà abans aquells Plans Territorials Agraris Específics 
que siguin reclamats pels territoris en qüestió, de manera que la suma de tots acaba-
rà formant el Pla Territorial Agrari de Catalunya.

Barcelona, 10 de novembre de 2022
Juli Fernàndez i Olivares, conseller de Territori

Control del compliment de la Moció 125/XIV, sobre l’impuls de les 
polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes 
sense causa aparent
390-00125/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76120 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 125/XIV, sobre l’impuls de les 
polítiques del Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent 
(número de tramitació 390-00125/13), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat 2.c), els Mossos d’Esquadra disposen de la Unitat Central 
de Persones Desaparegudes (UCPD), adscrita a l’Àrea Central d’Investigació-Perso-
nes de la Divisió d’Investigació Criminal. Aquesta unitat pertany als serveis centrals 
(àrees centrals d’investigació) de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) i assumeix les desaparicions d’àmbit criminal d’arreu del territori. La co-
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ordinació amb el territori es fa mitjançant el compliment de la normativa documen-
tal i mitjançant els sistemes informàtics corporatius que permeten l’accés a la tota-
litat de les denúncies per desaparició de Catalunya i de la resta de l’Estat. La UCPD 
manté una relació contínua amb l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Des-
aparegudes de l’Àrea Tècnica i Proximitat de Seguretat Ciutadana.

La investigació de les persones desaparegudes sense causa aparent acostuma a 
generar una investigació de llarga durada. La competència en aquest tipus de desa-
paricions recau en les Unitats d’Investigació. No obstant això, en les desaparicions 
sense causa aparent en què existeixin indicis clars que apuntin que la causa de la des-
aparició sigui delictiva (bàsicament homicidis amb ocultació de cadàver), és la Unitat 
Central de Persones Desaparegudes de la Comissaria General d’Investigació Crimi-
nal qui té les competències per fer-se càrrec del cas.

Al llarg dels darrers cinc anys, la UCPD ha estat constituïda per sis efectius i 
s’hi han assignat recursos ordinaris i específics en funció del nombre d’efectius: ve-
hicles, mitjans electrònics de comunicació, material informàtic, mobiliari i recursos 
econòmics per a les despeses derivades d’investigacions (manutencions per àpats 
fora del lloc habitual de treball, pernoctacions o desplaçaments associats a les in-
vestigacions en curs).

En la darrera Junta de Seguretat de Catalunya, de 5 de novembre de 2021, es va 
acordar l’ampliació de la plantilla dels Mossos d’Esquadra en un 20 %, fins a asso-
lir un nou sostre de 22.006 efectius. L’actualització d’aquest sostre de plantilla es 
farà mitjançant una oferta d’ocupació pública anual, de manera successiva, durant 
els propers anys que permetrà un dimensionament correcte i una actualització de la 
dotació d’efectius policials de la PG-ME.

Quant a l’apartat 2.d), actualment la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) participa de manera activa en el «I Plan Estratégico en Materia de 
Personas Desaparecidas (2022-2024)», d’àmbit estatal. Aquest Pla, que s’articula 
des de la Secretaría de Estado de Seguridad, està impulsat, coordinat, supervisat i 
actualitzat permanentment pel Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), depe-
nent de la Dirección General de Coordinación y Estudios.

Des d’una perspectiva global i transversal, l’objectiu del Pla és prevenir la des-
aparició de persones i mitigar o reduir el patiment de familiars i persones properes 
mitjançant la millora de la resposta proporcionada per les Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat i altres institucions, tant públiques com privades, compromeses amb 
aquest fenomen. El Pla és compartit per les policies de les comunitats autònomes 
amb competències en la matèria: Mossos d’Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral de 
Navarra.

El Pla s’estructura en quatre línies d’acció, catorze objectius i noranta-tres me-
sures. Aquest document cita la Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, sobre l’actuació policial davant la desaparició de persones. Un 
dels instruments d’aquesta instrucció és el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad ante casos de persones desaparecidas (https://cndes-web.ses.
mir.es/publico/Desaparecidos/Publicaciones) en el qual es planteja com a objectiu 
cardinal tractar de normalitzar i homogeneïtzar un procediment d’actuació policial 
comú a seguir per les Forces i Cossos de Seguretat, tot adoptant les mesures cor-
responents concretes segons les circumstàncies de la desaparició i fent èmfasi en la 
cooperació i la col·laboració entre els diferents cossos policials, administracions i 
institucions públiques i privades, nacionals i internacionals, sense oblidar la societat 
en general.

El Protocol recull de forma detallada les diferents fases d’actuació policial des de 
l’inici amb la interposició de la denúncia per desaparició, les pautes d’investigació, 
l’activació dels dispositius de cerca fins a la cancel·lació i cessament. També inclou la 
motivació, els indicadors de risc de les desaparicions a Espanya, així com un apartat 
concret adreçat a les famílies i persones properes en què es detallen aspectes relacio-

https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Publicaciones
https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Publicaciones
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nats amb l’atenció, protecció i orientació. Finalment, el protocol defineix les relacions 
amb els mitjans de comunicació social i la importància del registre estadístic dels ca-
sos de persones desaparegudes i de les restes humanes sense identificar.

Per la seva banda, segons informació del Departament de Drets Socials, l’actua-
ció que segueixen els centres i/o recursos residencials per a infants i adolescents tu-
telats per la DGAIA quan detecten l’escapoliment d’algun dels menors que hi estan 
acollits –fet no identificable amb una desaparició en sentit estricte− ja ve pautada 
per un protocol d’actuació. Aquests escapoliments solen produir-se en el marc de les 
sortides habituals i rutinàries del centre i/o en caps de setmana. En aquests casos, 
els responsables del centre comuniquen immediatament l’escapoliment als Mossos 
d’Esquadra i el notifiquen al Sistema d’informació de la infància i l’adolescència 
(SINIA). Mitjançant l’avís introduït, queda registrada la situació d’escapoliment i 
se’n pot fer un seguiment posterior: data de l’escapoliment, data del retorn (que és 
la situació més habitual), circumstàncies rellevants relacionades amb el cas, etc. Les 
dades que consten al SINIA permeten disposar d’informació actualitzada, en cada 
moment, sobre la incidència i la prevalença de casos de menors d’edat escapolits.

La millora dels fluxos d’informació i de la coordinació és un dels temes que es 
té en compte per a renovar el conveni bilateral existent entre la DGAIA i els Mos-
sos d’Esquadra. En aquest marc de cooperació mútua, el 29 de setembre passat va 
tenir lloc la reunió per a la constitució de la taula de treball sobre les persones des-
aparegudes sense causa aparent. L’objectiu d’aquesta primera trobada era definir les 
línies estratègiques, les funcions i el contingut de la taula de treball per a abordar de 
manera transversal i integral la problemàtica derivada de la desaparició d’una per-
sona, així com també, el suport i/o assessorament als seus familiars des dels àmbits 
jurídic, psicològic i social.

En relació amb l’apartat 2.e), el Pla estratègic esmentat anteriorment contempla 
quatre línies d’acció o eixos principals: la prevenció i sensibilització, la formació, 
les mesures tecnològiques per a la investigació i resolució de casos i l’atenció a fa-
miliars, persones properes i al tercer sector social.

La línia d’acció sobre prevenció i sensibilització en el marc de la formació de les 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat preveu:

– Estudiar l’adequació dels plans operatius per a prioritzar la inclusió de les per-
sones desaparegudes com a problemàtica específica, així com actualitzar el Protocol 
d’Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat. Per a la consecució d’aquesta fita 
s’implementen 9 mesures.

– Elaborar i difondre campanyes específiques de prevenció en matèria de perso-
nes desaparegudes mitjançant la implementació de 6 mesures.

– Impulsar la col·laboració amb entitats públiques i privades per a la creació 
d’eines preventives i l’adequació de les ja existents mitjançant la implementació de 
4 mesures.

La línia d’acció de la formació contempla:
– Aconseguir una formació integral de les Forces i Cossos de Seguretat a través 

de la implementació de 6 mesures.
– Implementar la formació en matèria de persones desaparegudes en altres orga-

nismes públics i corporacions de dret públic, inclosa la demanda al Centre Nacional 
de Desapareguts, a través de la implementació de 4 mesures.

– Ampliar la formació en l’àmbit de les organitzacions internacionals de les 
quals Espanya forma part a través de la implementació de 3 mesures.

– Intercanviar coneixements i experiències entre els agents implicats en la temà-
tica i el tercer sector social a través de la implementació de 3 mesures.

La línia d’acció sobre mesures tecnològiques per a la investigació i resolució de 
casos preveu:

– Desenvolupar eines específiques per a la investigació i resolució de casos mit-
jançant la implementació de 14 mesures.
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– Estandarditzar i ampliar la difusió i la visibilitat de les alertes de persones des-
aparegudes mitjançant la implementació de 7 mesures.

– Millorar la coordinació entre forces i cossos de seguretat, policies locals, segu-
retat privada i altres organismes oficials mitjançant la implementació de 9 mesures.

– Millorar l’explotació de la informació de bases de dades i la inclusió i creació 
d’altres que es considerin d’interès mitjançant la implementació de 12 mesures.

La línia d’acció sobre l’atenció a familiars, persones properes i al tercer sector 
social contempla:

– Aprofundir en la comunicació i l’atenció de les forces i cossos de seguretat 
amb els familiars i persones properes de persones desaparegudes amb la implemen-
tació de 6 mesures.

– Tractar separadament i de forma específica les desaparicions de llarga durada 
amb la implementació de 4 mesures.

– Incrementar el coneixement sobre la col·laboració amb el tercer sector social, 
així com amb els familiars i persones properes de persones desaparegudes amb la 
implementació de 6 mesures.

Quant a l’apartat 2.f), el Pla estratègic en què la PG-ME participa de mane-
ra  activa ja preveu, a l’apartat cinquè, la remissió d’un informe anual que haurà 
d’informar, entre altres qüestions, sobre les activitats realitzades amb persones des-
aparegudes, activitats preventives realitzades als centres de protecció de menors, 
nombre de persones desaparegudes relacionades amb el fenomen de la immigració 
irregular, dades estadístiques sobre les assistències i l’atenció a familiars i a perso-
nes de l’entorn de persones desaparegudes i activitats preventives relacionades amb 
persones desaparegudes portades a terme amb col·lectius especialment vulnerables, 
entre altres.

Pel que fa a l’apartat 2.g), com s’ha esmentat anteriorment, el 29 de setembre 
passat va tenir lloc una reunió amb els representants dels diferents departaments de 
la Generalitat implicats en la matèria i, amb posterioritat, s’han mantingut reunions 
amb diferents unitats per avançar en els tràmits de constitució de la taula de treball. 
En l’actualitat s’estan elaborant les memòries, així com l’esborrany de l’Acord de 
Govern de constitució de la Comissió Interdepartamental.

Tot i la celeritat amb que s’ha iniciat aquesta tramitació, el temps de tres me-
sos és insuficient per a dur a terme tots els tràmits necessaris per aprovar aquesta 
Comissió. La seva creació serà el primer punt, per a continuar amb la creació de la 
taula de treball, amb una funció política, i que serà el marc en què participaran les 
entitats i els grups parlamentaris. Abans de convocar-la s’ha d’elaborar l’esborrany 
de funcionament, que es treballarà en una comissió de treball en què participarà 
personal tècnic de cadascun dels departaments implicats i un membre de l’Oficina 
de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra.

La previsió actual és convocar la taula de treball abans que finalitzi l’any 2022, 
un cop s’hagi elaborat l’esborrany del reglament de funcionament en el marc de la 
comissió de treball.

En relació amb l’apartat 2.h), la col·laboració público-privada entre el Govern i 
les entitats que assisteixen a les famílies s’ha de vehicular mitjançant un conveni 
o l’instrument adient, si bé, amb caràcter previ, ha d’existir el marc legal que esta-
bleixi les línies i eixos de col·laboració, la qual cosa implica la preexistència d’una 
norma que reguli la matèria. La redacció del projecte de llei integral que es planteja 
en la moció s’iniciarà a partir de la constitució de la taula interdepartamental sobre 
persones desaparegudes que està en marxa en l’actualitat.

Els convenis de col·laboració amb les entitats, necessaris per a coordinar les tas-
ques que realitzen amb l’administració, seran objecte de debat en el marc de la Taula 
de treball.

Quant a l’apartat 2.i), la PG-ME treballa amb un sistema d’alertes que estan co-
dificades i que obeeixen a diferents criteris. Els casos d’escapoliment de menor con-
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siderats d’alt risc requereixen una intervenció específica per part del cos policial i 
els altres organismes actuants. De forma extraordinària, davant de casos d’escapoli-
ments de menors de centres de protecció s’apliquen les directrius generals definides 
al protocol per als casos de persones desaparegudes tant en la gestió operativa com 
en el tractament en relació al «Sistema d’Alerta de Desaparició Alt Risc» (SADAR).

L’any 2018 es va signar el Memoràndum d’enteniment entre el Centro Nacional 
de Desaparecidos i Amber Alert Europe, organització internacional sense ànim de 
lucre formada per representants de diferents administracions públiques, forces i cos-
sos de seguretat i organitzacions no governamentals que té la finalitat de protegir 
de nens desapareguts i compta amb el recolzament del Parlament Europeu. Des de 
la signatura del Memoràndum fins a l’actualitat, Ambert Alert Europe i el CNDES 
mantenen un contacte estret i permanent, comparteixen informació i participen en 
la coordinació transfronterera que aquesta organització impulsa entre els membres 
de la xarxa amb la finalitat d’aconseguir una difusió ràpida i eficient de les alertes de 
menors desapareguts.

La Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
sobre l’actuació policial davant la desaparició de persones aprova una sèrie d’ins-
truments de difusió i d’alerta que afavoreixen l’actuació policial, així com la lo-
calització de persones desaparegudes. S’estableixen especialment els requisits i el 
procediment a seguir per a l’activació dels sistemes Alerta-Amber i Alerta Mayor 
Desaparecido. Cada cos policial designa un responsable provincial amb tasques de 
coordinació, comunicació i seguiment de casos de persones desaparegudes.

Entre les noranta-tres mesures previstes al «I Plan Estratégico en Materia de 
Personas Desaparecidas (2022-2024)» se’n preveuen diverses relatives a alertes, en-
tre elles la difusió d’alertes a xarxes socials, la realització d’un simulacre anual 
d’activació de l’Alerta Amber i l’Alerta Mayor Desaparecido, disposar de més ins-
truments de col·laboració amb empreses i organitzacions relacionades amb la comu-
nicació social o les xarxes socials per a la difusió d’aquestes dues alertes, així com 
estudiar i impulsar esborrar de forma segura les informacions, imatges i dades de 
caràcter personal de persones de les quals s’hagi difós alerta al web i xarxes socials.

En relació amb l’apartat 2.j), la PG-ME utilitza la base de dades de persones 
desaparegudes i restes humanes, que és una base de dades d’abast estatal. Es tracta 
d’una eina dissenyada per creuar la informació generada pels diferents sistemes in-
formàtics policials a nivell estatal en l’àmbit exclusiu de les desaparicions que reco-
pila, emmagatzema i tracta dades antropomètriques, ressenya fotogràfica i qualsevol 
altra dada susceptible de ser informada i d’interès. Aquesta eina permet la identifi-
cació de restes cadavèriques localitzades arreu de l’Estat així com la interrelació i 
comunicació estatal de les diferents Unitats Centrals de Policia Judicial dels dife-
rents cossos policials en determinats casos de desaparicions considerades d’especial 
risc. Totes les ABP tenen accés a aquesta la base de dades del Ministeri de l’Interior

La PG-ME també té accés a la base de dades del Ministeri de l’Interior CODIS 
de «Identificadores Obtenidos a partir de ADN». La base de dades que fa el compa-
ratiu de perfils d’ADN és el CODIS (Combined DNA Index System), que compara 
perfils genètics dins l’àmbit espanyol.

Actualment no existeix cap programa amb l’ICS perquè la PG-ME pugui accedir 
a les bases de dades mèdiques de les persones desaparegudes.

Per altra banda, el «I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas 
(2022-2024)» esmentat disposa d’una línia d’acció anomenada «Medidas a nivel tec-
nológico para la investigación y resolución de casos», que es desplega en catorze 
mesures, algunes de les quals impliquen millores en la geolocalització.

Pel que fa a l’apartat 2.k), la tasca de recerca d’una persona desapareguda convo-
ca totes les unitats del cos de Mossos d’Esquadra. Una vegada ha arribat l’alerta, ja 
sigui per via de la denúncia d’un familiar o bé pel sistema d’emergències 112, tota 
la informació disponible és difosa als efectius policials perquè, des de cada unitat, 
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es porti a terme el treball específic necessari. Des de les Oficines de Relacions amb 
la Comunitat arreu del territori s’ha teixit una xarxa de contactes amb la comunitat 
social i assistencial per transmetre amb la màxima rapidesa la situació de la persona 
desapareguda.

Els indicatius de les Unitats de Seguretat Ciutadana especialitzats com a policia 
de proximitat tenen també un coneixement minuciós de les entitats i associacions de 
l’àmbit assistencial arreu del territori, a més de conèixer la resta de teixit social que 
pot donar informació sobre la persona desapareguda i organitzar la recerca amb el 
coneixement del territori.

Paral·lelament, l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes 
(OFDES) de l’Àrea Tècnica i Proximitat de Seguretat Ciutadana de la PG-ME és un 
punt de referència d’informació i de suport per a aquelles persones que han patit la 
desaparició d’un familiar. L’oficina disposa d’un telèfon de contacte per a l’atenció 
als familiars (937137137) i d’un correu electrònic (persones.desaparegudes@gencat.
cat). Aquesta oficina manté una relació i col·laboració contínua amb la UCPD ads-
crita a l’Àrea Central d’Investigació-Persones de la Divisió d’Investigació Criminal.

Més enllà de l’operativa policial, la PG-ME també col·labora i es relaciona de 
forma institucional amb organitzacions, associacions i entitats implicades en la des-
aparició de persones. Participa en la jornada anual que cada 9 de març commemora 
el Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent i atén tots els requeri-
ments d’aquestes entitats per obtenir informació d’interès i oferir la màxima col·la-
boració.

En relació amb l’apartat 2.l), la Comissaria General d’Investigació Criminal 
(CGIC), conjuntament amb la Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 
treballen de forma coordinada amb el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. 
La Instrucció 2/2018, de 5 de febrer, de la Secretaría de Estado de Seguridad va 
crear el CNDES com a l’òrgan de gestió centralitzada per a la coordinació efectiva i 
permanent del Sistema de persones desaparegudes utilitzat pels cossos de seguretat 
i defineix les funcions encomanades.

La PG-ME participa en les reunions periòdiques del CNDES, organisme pioner 
a Europa per coordinar la informació sobre persones desaparegudes.

En cas de recollir-se una denúncia per la desaparició d’una persona, es dona 
d’alta un requeriment de localització a les bases de dades policials, de manera que 
qualsevol cos policial pot tenir coneixement de la desaparició.

Pel que fa a l’apartat m), el Departament de Drets Socials està obert a valorar 
amb Interior la necessitat i la conveniència de dur a terme algun tipus d’acció for-
mativa específica en el sentit que es planteja a la Moció. S’estudiarà l’aprovació del 
protocol indicat en el marc de la Taula de treball en què hi seran presents les perso-
nes que representin els departaments implicats.

Quant al punt 2.n), el «I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas 
(2022-2024)» disposa d’una línia d’acció anomenada «Medidas a nivel tecnológico 
para la investigación y resolución de casos», que es desplega en catorze mesures, al-
gunes de les quals impliquen millores en la geolocalització. Una d’aquestes mesures 
consisteix en la cerca de col·laboració amb entitats públiques i privades per a la im-
plementació d’un sistema de polseres de geolocalització o similar en cas de pèrdua 
o desaparició, així com d’un sistema d’informació que permeti conèixer de forma 
immediata les dades de localització o contacte de persones vulnerables. La implan-
tació d’aquesta mesura està prevista al llarg de l’any 2023.

En relació amb l’apartat o), a l’Escola de Policia de Catalunya s’ofereixen diver-
sos cursos de formació per a l’especialització i de formació contínua en l’àmbit de la 
investigació per la desaparició de persones.

Des de la formació per a l’especialització, els professionals de les unitats d’inves-
tigació fan els cursos d’investigació bàsica, amb un total de 260 hores lectives, i els 
professionals de la Comissaria General d’Investigació Criminal fan els cursos d’in-
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vestigació avançada, amb un total de 280 hores lectives. Ambdós cursos permeten 
l’adquisició necessària de coneixements, d’habilitats i de competències clau per a fer 
front a diferents tipologies delictives, entre les quals, la desaparició de persones, ja 
sigui per a la prevenció, per a la investigació o per a la col·laboració i la cooperació 
amb altres organismes i/o institucions de l’estat o internacionals.

– Curs d’investigació bàsica. Té un primer mòdul de 78 hores dedicat a les dife-
rents tipologies delictives, entre les quals els delictes contra les persones. La resta de 
mòduls són dedicats a les tècniques i les eines d’intervenció i investigació policial 
que ajuden a la resolució del delicte o la desaparició.

– Curs d’investigació avançada. Un primer mòdul de 59 hores és dedicat a les 
diferents tipologies de delinqüència especialitzada que inclou els delictes contra 
les persones. En el mòdul 3, de 55 hores, s’hi tracten els recursos disponibles per 
a la investigació, amb aspectes d’intel·ligència policial, ciències forenses i l’opera-
tiva pràctica en la utilització dels recursos d’investigació, que inclouen aspectes de 
seguiments, anàlisi de les xarxes socials, vigilàncies, intervencions telefòniques, 
entre d’altres. Per acabar, en el mòdul 4, d’11 hores, hi ha formació en coordina-
ció i cooperació amb altres organismes i/o institucions de l’estat o internacionals.

A la vegada, la formació contínua ofereix un reguitzell ampli de cursos que abor-
den les tipologies delictives vinculades a una desaparició, com ara el tràfic d’éssers 
humans –amb 84 hores lectives–, cursos de vigilància i seguiment –amb 70 hores 
lectives–, recerca d’informació a les xarxes socials i internet –amb 32 hores lecti-
ves–, recollida de mostres biològiques –amb 26 hores lectives–, segrestos - amb 120 
hores lectives–, etc.

Pel que fa a l’apartat p), s’estudiarà aquesta possibilitat en el marc de la Taula de 
Treball, d’acord amb la normativa que regula la matèria.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria signa anualment amb els col·legis 
d’advocats els convenis per a la prestació del servei d’orientació jurídica, l’objecte 
dels quals és establir les directrius que han de regir la col·laboració entre aquest De-
partament i cada col·legi per a la prestació d’un servei d’orientació jurídica, adreçat 
fonamentalment a la ciutadania dels partits judicials del seu àmbit que ho sol·lici-
tin, per proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a 
qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.

Quant a l’apartat 2.q), actualment, la Comissaria General d’Investigació Crimi-
nal forma part de les Unidades Técnicas de Policías Judiciales (UTPJ), amb seu a 
Madrid, que depenen de la Comisión Nacional de Policía Judicial (CNPJ), òrgan 
que té entre les seves funcions poder instar una reforma legislativa que permeti a les 
diferents policies accedir a les dades de telefonia i geolocalització de què disposin 
les companyies operadores dels serveis. Actualment, tant la CNPJ com les UTPJ es-
tan treballant en propostes per reformes legislatives que permetin la policia accedir 
a aquesta informació de les operadores de telefonia.

Finalment, pel que fa a l’apartat 2.r), les companyies operadores es regeixen per 
la Llei 25/2007, de 18 de octubre, de conservació de dades relatives a les comunica-
cions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. Caldria una modifi-
cació d’aquesta llei, que ja s’està impulsant des de les UTPJ.

Barcelona, 7 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 128/XIV, sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat
390-00128/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76146 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 128/XIV, sobre els jutjats de pau 
com a garants del servei de justícia de proximitat (tram. 390-00128/13), us informo 
del següent:

El Departament de Justícia treballa efectivament per evitar l’eliminació dels jut-
jats de pau i defensar-ne la permanència als municipis de Catalunya, qüestió que 
ha plantejat al Ministeri de Justícia, en el si de la Conferència Sectorial de Justícia.

Justament per pal·liar l’eventual supressió de la justícia de pau, el Departament 
mitjançant la Secretaria d’Administració de Justícia, i fruit de diverses reunions amb 
el Ministeri de Justícia, va elaborar sengles esmenes, d’addició d’una disposició ad-
dicional i de modificació del paràgraf primer de la disposició transitòria sisena, del 
Projecte de Llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de la justícia, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial per a 
la implantació dels tribunals d’instància i les oficines de justícia als municipis.

La primera, amb la finalitat que les comunitats autònomes amb competències en 
matèria de justícia que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia, tenen competèn-
cies en matèria de justícia de pau, com és el cas de Catalunya, puguin crear i regular 
una figura, la d’un tercer neutral, nomenat per l’ajuntament respectiu, que entronqui 
amb la tradicional dels jutges de pau i que sigui una primera instància, pròxima en 
el territori, amb funcions de solució de controvèrsies.

La segona, per evitar el decalatge entre la data de constitució de les oficines de 
justícia i la data de la seva entrada en funcionament, que eviti, entretant, l’elimina-
ció dels jutges de pau.

Aquestes esmenes es van trametre formalment al Ministeri de Justicia, a mitjans 
del passat mes de juliol.

Barcelona, 8 de novembre de 2022
Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria

Control del compliment de la Moció 130/XIV, sobre la necessitat 
de garantir la seguretat ciutadana
390-00130/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76649 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 130/XIV, sobre la necessitat de ga-
rantir la seguretat ciutadana (tram. 390-00130/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 3.a), el cos de Mossos d’Esquadra garanteix l’exerci-
ci dels drets fonamentals i la llibertat d’expressió de la ciutadania i vetlla perquè 
aquests drets es puguin exercir amb seguretat pel conjunt de la ciutadania. Aquest 
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cos policial du a terme unes funcions assignades per la llei, en el marc de la missió 
que el marc normatiu atribueix als cossos de seguretat, que té per finalitat protegir 
el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la pacífica convivència ciuta-
dana en l’espai públic.

L’ordenament jurídic atribueix unes funcions als cossos de seguretat ordenades a 
preservar i garantir el ple respecte als drets i les llibertats de la ciutadania.

L’article 12 de la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME) estableix les funcions que corresponen a aquest cos de 
policia, entre les quals es contemplen les funcions de mantenir l’ordre públic, apar-
tat b), i la de protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions 
humanes, apartat e).

Al seu torn, la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana, preveu, en el capítol tercer, determinades actuacions per al manteniment i  
el restabliment de la seguretat ciutadana. La secció segona regula específicament les 
mesures que hauran d’adoptar les autoritats per protegir la celebració de reunions  
i manifestacions.

La comunicació prèvia és un mecanisme que garanteix la celebració de concen-
tracions i manifestacions de manera segura, perquè permet als cossos de seguretat 
tenir un coneixement previ per planificar i prendre les mesures que en cada cas si-
guin necessàries per garantir que la seva celebració sigui segura, per ajudar a detec-
tar qualsevol situació o circumstància que pugui comportar un risc o una amenaça 
per a la seguretat de la reunió.

En definitiva, en l’actual marc jurídic el cos de Mossos d’Esquadra vetlla i garan-
teix la seguretat de les concentracions i manifestacions amb un procediment d’ac-
tuació que des de fa més de deu anys ha incorporat la mediació amb les funcions de 
prevenir els conflictes socials i promoure la seguretat ciutadana a través de la gestió 
positiva del conflicte, de promoure el civisme i la convivència en determinades si-
tuacions d’especial rellevància social, amb la finalitat de restablir vincles, millorar 
la convivència ciutadana i evitar que es produeixin desordres públics.

Pel que fa a l’apartat 3.b), la llei de la PG-ME conté aquest mandat explícit per 
garantir que totes les actuacions policials vetllin, respectin i preservin els drets del 
conjunt de la ciutadania. La PG-ME implementa de forma contínua processos in-
terns de millora i estableix auditories internes per millorar i garantir un respecte 
escrupolós dels drets del conjunt de la ciutadania, especialment en qüestions essen-
cials com, per exemple, el procés de la detenció, l’atenció a les víctimes de violència 
de gènere, violència domèstica i les víctimes d’odi i discriminació.

Per altra banda, la PG-ME disposa d’altres mecanismes que permeten millores 
en el tracte correcte i acurat respecte dels ciutadans i la defensa dels seus drets: el 
servei de suggeriments, agraïments i queixes, la bústia de contacte de la ciutadania a 
través del web de la PG-ME, la interlocució continuada amb la Síndica de Greuges i 
el Defensor del Poble, així com amb múltiples associacions i entitats defensores dels 
drets humans i altres causes d’interès general.

Quant a l’apartat 3.c), des de l’Àrea de Mediació (AME) s’han implementat ges-
tions d’interlocució amb els promotors de manifestacions i reunions per a establir 
espais de diàleg per poder eliminar incerteses amb ells amb l’objectiu d’intentar que 
l’exercici fonamental de reunió i manifestació es faci d’acord amb el que estableix 
la normativa i de manera lliure, pacífica i segura per als manifestants i la resta de la  
ciutadania.

Aquestes gestions d’interlocució també es fan amb altres persones i grups que es 
poden veure afectats per l’exercici d’aquest dret fonamental i que, d’una manera o 
altra, poden tenir incidència en el desenvolupament global de l’acte.

Les funcions de l’AME s’integren en el conjunt del dispositiu policial, juntament 
amb les funcions que fan altres serveis policials de la PG-ME. D’aquesta manera, el 
cap de dispositiu gestiona el dispositiu policial sabent de primera mà les necessitats 
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i inquietuds dels promotors de la manifestació i també de possibles altres col·lectius 
afectats i el pot adaptar de manera que es puguin conciliar de la millor manera pos-
sible, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. També li permet saber si hi 
ha interlocució amb les reunions i manifestacions, així com si hi poden haver situa-
cions de risc i, si cal, anar activant altres recursos policials de manera progressiva, 
segons les necessitats operatives arran de les incerteses o incidents que hi hagi en 
cada moment.

Amb relació a l’apartat 3.d), la PG-ME continuarà vetllant per prevenir la comis-
sió de delictes i actes incívics ocasionats per la concentració de persones en espais 
públics on es consumeixen begudes alcohòliques. Aquestes conductes no només es 
produeixen en llocs aïllats, sinó també a l’espai públic de qualsevol municipi. La pre-
sència de joves a l’espai públic consumint begudes alcohòliques és una imatge fre-
qüent a les festes majors de qualsevol municipi i la presència policial no permet con-
tenir ni evitar el consum massiu d’alcohol ni existeix normativa suficient que permeti 
denunciar aquestes conductes.

Normalment és possible denunciar aquestes conductes quan comporten una al-
teració de la convivència ciutadana; així ho preveuen nombroses ordenances mu-
nicipals i la normativa sobre protecció de la seguretat ciutadana, que contempla 
com a infracció lleu el consum de begudes alcohòliques en llocs públics quan per-
torbi greument la tranquil·litat ciutadana. Les circumstàncies en què es produeixen 
aquestes actuacions fan difícil l’aplicació d’aquesta normativa, atès que el nombre 
d’efectius policials que han d’actuar davant d’una concentració de persones a la via 
pública per consumir alcohol sol ser insuficient i han de limitar la seva intervenció 
a les conductes més greus.

La PG-ME du a terme dispositius conjunts amb les policies locals arreu del terri-
tori per vetllar pel manteniment de la seguretat ciutadana, prevenir conflictes, actuar 
amb immediatesa en cas necessari, vetllar per la seguretat viària, denunciar admi-
nistrativa i penalment conductes incíviques i delictives.

Finalment, quant a l’apartat 3.e), per a l’abordatge del fenomen de les màfies es-
pecialitzades en l’ocupació d’habitatges, des de la PG-ME es tenen en compte dues 
vessants:

D’una banda, una part de l’ocupació d’immobles està associada a altres activitats 
delictives que són objecte de persecució principal per part de la policia judicial. En 
aquest sentit, es pot fer esment de l’ocupació d’immobles per part d’organitzacions 
criminals amb l’objectiu d’establir conreus de marihuana i traficar amb ella. L’ocu-
pació d’immobles en aquest àmbit és un delicte accessori al del tràfic de substàncies 
estupefaents i, per tant, una prioritat per a la PG-ME.

D’altra banda, la PG-ME investiga possibles xarxes criminals que es dediquen 
a fer ocupacions que tenen com a finalitat cometre delictes d’ocupació per poste-
riorment facilitar aquests immobles ocupats a persones d’especial vulnerabilitat, 
especialment immigrants en situació irregular, a canvi de diners. Aquestes xarxes 
criminals acostumen a actuar des de la fase inicial de recerca de l’habitatge, loca-
lització i obertura de les portes, canvi de panys, connexions irregulars als submi-
nistraments elèctrics i d’aigua fins al lliurament de les claus a la persona que pagui 
uns diners per aquest servei.

La PG-ME du a terme investigacions arreu de tot el territori quan té indicis o 
sospites de l’existència de persones o organitzacions que es dediquen a l’ocupació 
d’immobles amb finalitats delictives i està atenta a qualsevol increment sobtat d’ocu-
pacions a una determinada zona i/o població.

Barcelona, 11 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre les accions per a mitigar la sequera
354-00145/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en 
la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre el desplegament de les energies renovables
354-00146/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en 
la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre la situació de sequera i les mesures previstes per a afrontar-la
354-00155/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en 
la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre l’abocament de dues mil tones anuals de contaminants de 
l’empresa Iqoxe al mar
354-00157/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en 
la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
sobre les polítiques desenvolupades pel seu departament i les 
perspectives de futur
354-00181/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en 
la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre les polítiques desenvolupades pel seu 
departament i les perspectives de futur, especialment el mapa de 
lectura pública i l’actualització del Pla integral de la música
354-00183/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 
15, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 464.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb la consellera d’Economia i Hisenda sobre les línies de treball del 
seu departament
354-00198/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 19, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 461.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb el conseller de Drets Socials sobre les línies de treball del seu 
departament
354-00203/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 30, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 460.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el control de les centrals nuclears i els 
mecanismes de l’Administració per a garantir la seguretat de la 
població i del medi natural
356-00717/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals davant de la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre la pèrdua d’insectes 
pol·linitzadors i les conseqüències per a la biodiversitat i l’agricultura
356-00724/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’entitats i 
especialistes en la defensa del litoral davant de la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè expliqui la problemàtica del litoral amb el projecte 
d’estabilització litoral del Ministeri de Transició Ecològica
356-00744/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Masquefa (Anoia) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre els problemes que genera l’abocador de Can Mata i 
les alternatives de reconversió
356-00747/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Vilaseca 
Consultors, empresa autora de l’estudi sobre les alternatives a la 
deposició de residus a la comarca de l’Anoia, davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre els problemes que genera 
l’abocador de Can Mata i les alternatives de reconversió
356-00748/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’empresa Hercal 
Diggers, SL, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el tractament dels residus provinents de la construcció i dels 
enderrocs
356-00819/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença de Josep Canals i Molina, secretari 
general de MedCities, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre la promoció de la biodiversitat i el desenvolupament 
sostenible a la regió mediterrània per mitjà dels projectes Interreg
356-00868/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 18, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 462.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja 
Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti 
el darrer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat
356-00921/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 30, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 460.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la 
consellera d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions 
del seu departament
355-00078/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tingu-
da el 16.11.2022, DSPC-C 461.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la 
consellera d’Economia i Hisenda sobre les línies d’actuació del seu 
departament
355-00084/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tingu-
da el 16.11.2022, DSPC-C 461.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller 
de Drets Socials sobre les línies de treball del seu departament
355-00095/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 30, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 460.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb la 
consellera d’Economia i Hisenda sobre les línies de treball del seu 
departament
355-00096/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 19, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 461.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tingu-
da el 16.11.2022, DSPC-C 461.
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les polítiques desenvolupades pel seu departament i 
les perspectives de futur, especialment el mapa de lectura pública 
i l’actualització del Pla integral de la música
355-00097/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 15, tinguda el 16.11.2022, DSPC-C 
464.

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

Compareixença en ponència d’Antoni Pigrau Solé, catedràtic de dret 
internacional públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a 
la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
353-00512/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença en ponència de Guillem Llorens i Gragera, president 
de l’Associació Economia Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
353-00518/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença en ponència d’Oriol Alba, secretari general de 
la Cecot, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
353-00536/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació de FemCAT amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
353-00537/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00539/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
per Empreses Responsables amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00540/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Economia Social Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00543/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 15.11.2022.

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, representant de 
Xarxa per la Conservació de la Natura, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre el repartiment i la destinació del Fons 
de Patrimoni Natural
357-00358/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
16.11.2022, DSPC-C 462.
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Compareixença de Joan Vàzquez Mendieta, president d’Ecologistes 
de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el repartiment i la destinació del Fons de Patrimoni Natural
357-00359/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
16.11.2022, DSPC-C 462.

Compareixença del president de l’Institut d’Estudis Aranesos - 
Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre la situació de la llengua occitana 
a Catalunya
357-00404/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 464.

Compareixença de Jordi Suïls i Subirà, coordinador del Consell 
Consultiu de l’Aranès, filòleg i professor de la Universitat de Lleida, 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació de 
l’aranès
357-00406/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 464.

Compareixença de Verònica Barès Moga, tècnica de Política 
Lingüística del Consell General d’Aran, davant la Comissió de Cultura 
per a informar sobre la situació de l’aranès
357-00407/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 464.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació dels bombers voluntaris
357-00446/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Interior, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 463.

Compareixença d’una representació del Grup Saltó davant la 
Comissió de Drets Socials per a informar sobre els projectes posats 
en marxa per a millorar la qualitat de la vida de la gent gran
357-00494/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.11.2022, DSPC-C 460.

Compareixença de la presidència de la Confederació Empresarial 
del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre la situació del sector social i les 
propostes per a un finançament just
357-00495/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.11.2022, DSPC-C 460.

Compareixença de Quim Arenas, cap del Parc de Bombers Voluntaris 
de Puigcerdà, i Jordi Puigdomènech Arnau, cap del Parc de Bombers 
Voluntaris de Matadepera, davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la situació del Cos de Bombers Voluntaris
357-00682/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Interior, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 463.
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Compareixença d’una representació de l’Assemblea de Tècnics 
i Tècniques Especialistes Operadors i Operadores de Control de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre les tasques i la situació del col·lectiu
357-00812/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Interior, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 463.

Compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant 
la Comissió de Drets Socials per a presentar el darrer informe de 
l’Observatori de Vulnerabilitat
357-00842/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 30, tinguda el 16.11.2022, 
DSPC-C 460.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 41

CONVOCADA PER AL 22 DE NOVEMBRE 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 22 de novembre de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 23 de novembre, a les 

9.00 h.).
2. Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de llen-

gües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents. Tram. 
202-00043/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 314, 16).

3. 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. Tram. 202-00051/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la propos-
ta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple (text presentat: BOPC 
425, 11).

4. Proposta de resolució sobre l’exercici del dret de petició davant el Parlament 
Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà del programari Pegasus. 
Tram. 250-00875/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació 
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de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 433, 16).

5. Procediment per a designar tres membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic. Tram. 284-00007/12. Junta de Portaveus. Designació.

6. Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic. Tram. 
300-00251/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic. Tram. 300-00247/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita contra la cor-
rupció. Tram. 300-00245/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes. Tram. 
300-00252/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral. Tram. 300-
00249/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el Servei d’Educació de Catalunya. Tram. 300-
00250/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
Tram. 300-00244/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències sexuals. Tram. 
300-00246/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’accessibilitat al sistema públic de salut. Tram. 
300-00248/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institucio-
nal. Tram. 302-00207/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del con-
seller de Salut. Tram. 302-00208/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat  
i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’eco-
nomia de l’hidrogen verd. Tram. 302-00209/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament urbanís-
tic al Camp de Tarragona. Tram. 302-00211/13. Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a com-
batre la violència masclista. Tram. 302-00212/13. Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Depar-
tament d’Interior. Tram. 302-00213/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

21. 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. Tram. 302-00210/13. Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català. 
Tram. 302-00214/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i 
les seves conseqüències socioeconòmiques. Tram. 302-00215/13. Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2022
231-00002/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 09.11.2022, DSPC-P 83

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2022, a proposta 
de la Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, ha designat Raquel 
Sans Guerra, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, en substitució de Juli 
Fernàndez i Olivares, com a diputada interventora per al període pressupostari del 
2022 (tram. 231-00002/13).

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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