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

na, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores 
en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies.

Exposició de motius
L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) disposa, en el seu article 28, que les 

persones, en llur condició de consumidores i usuàries de béns i serveis, tenen dret 
a rebre una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels 
productes i dels serveis, a un règim de garanties dels productes adquirits i dels sub-
ministraments contractats i a la protecció de llurs interessos econòmics davant con-
ductes abusives, negligents o fraudulentes. D’altra banda, l’art. 49.1 EAC incorpora 
la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims 
de les persones consumidores i usuàries, entre els principis rectors de les polítiques 
públiques. Finalment, l’art. 128 EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya la com-
petència exclusiva en matèria de consum que inclou, entre d’altres, la defensa dels 
drets de les persones consumidores i la regulació de la informació que s’ha de fa-
cilitar. En definitiva, l’EAC es troba en consonància amb allò que disposen els art. 
12, 114 i, en particular, l’art. 169 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

L’activitat legislativa en defensa dels drets de les persones consumidores i usuà-
ries s’ha intensificat durant les últimes dècades en l’àmbit català i europeu. La Llei 
22/2010, de 23 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, és un bon reflex d’aques-
ta intensificació.

L’impuls europeu és fonamental per a garantir i reforçar els drets de les persones 
consumidores. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és l’òrgan encar-
regat de vetllar pel compliment del dret de la Unió en els estats membres i, mitjan-
çant la seva jurisprudència, ha reforçat la integració europea a l’hora que ampliaven 
els drets de la ciutadania i de les persones consumidores enfront practiques comer-
cials deslleials, contractes d’assegurances, productes financers i clàusules abusives.

D’entre aquesta legislació Europea per a garantir els drets de les persones con-
sumidores, destaca la Directiva 93/13 del Consell Europeu, del 5 d’abril de 1993, 
sobre clàusules abusives en els contractes conclosos amb les persones consumido-
res, que té com a objectiu homogeneïtzar la defensa dels drets dels consumidors 
enfront clàusules abusives. Aquesta Directiva ha estat modificada recentment per 
la Directiva 2019/2161, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 
2019, de modernització de les normes de protecció de les persones consumidores en 
la UE, amb la finalitat, entre d’altres, de dotar de major transparència les clàusules 
contractuals, ja que la transparència i la publicitat són eines essencials per a la de-
fensa dels drets de les persones consumidores.
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El Codi de Consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les per-
sones consumidores del nostre país. L’objecte d’aquesta llei es continuar ampliant 
els drets de les persones consumidores i les garanties per al seu exercici efectiu, en 
aquest cas, reforçant l’exercici del dret a la informació en l’àmbit de la relació hipo-
tecaria i creditícia, garantint així un dret bàsic en qualsevol relació contractual, com 
ho és el dret a conèixer la identitat de l’altra part contractual.

La necessitat dotar de seguretat i liquiditat a les entitats financeres ha creat un 
mercat secundari per a productes de crèdit en el que es traspassa la propietat del 
crèdit. El Reglament (UE) 2017/2402 estableix un marc general per a les titularitza-
cions i, al mateix temps, un marc específic per a la titulització simple, transparent i 
normalitzada. Així mateix, introdueix condicions d’homogeneïtat per a paquets de 
titularitzacions, de manera que en un mateix paquet de deute no es puguin barrejar 
diferents tipus d’actius.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors també ha establert la obligació de les 
entitats bancàries de respondre a les sol·licituds d’informació per a tal de conèixer si 
un préstec es troba titularitzat. Malgrat això, davant la manca de regulació especi-
fica, encara continua sent problemàtic la possibilitat de conèixer qui és el propietari 
últim del crèdit. Encara avui, podem trobar clàusules en préstecs hipotecaris en què 
s’imposa a la part deutora la renúncia a les notificacions relatives a la cessió o ven-
da del crèdit.

Aquesta reforma té com a finalitat garantir aquest dret de l’accés de la informa-
ció, actualitzant també la definició de persona consumidora i usuària sobre la base 
de la jurisprudència Europea.

Article 1. Protecció contra pràctiques comercial deslleials
S’afegeix un nou Capítol al Títol VI del Llibre II de la llei 22/2020, de 23 de ju-

liol, del Codi de Consum de Catalunya, amb el contingut següent: 

Capítol IV. Informació sobre la cessió de crèdits hipotecaris
Article 244-1. Informació sobre la titulització de préstecs hipotecaris d’altres tipus.
1. A efectes de la llei, es consideraran les següents definicions: 
a. Hipoteca titulitzada: aquell préstec amb garantia hipotecària contractada per 

una persona o persones consumidores amb una entitat de crèdit que comercialitzi 
els seus serveis a Catalunya i subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya, que hagi 
estat cedit per qualsevol títol a un fons de titulització, d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent en matèria de regulació del mercat hipotecari i sobre el règim de 
societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària, així 
com les normes que la desenvolupin.

b. Crèdit titulitzat: aquell crèdit sense garantia hipotecària o sense altra garantia 
real a favor d’una entitat financera, resultant de la contractació conclosa amb una per-
sona o persones consumidores, que hagi estat cedida que sigui objecte de cessió per 
qualsevol títol i en qualsevol modalitat a fons, ens o empreses instrumentals dedica-
des a operacions de titulització.

c. Retitulització: aquella titulització en la qual almenys una de les exposicions 
subjacents és una posició de titulització.

d. Posició en una retitulització: l’exposició davant a una retitulització en els ter-
mes de les directives comunitàries reguladores de les activitats d’entitats de crèdit i 
empreses d’inversió.

2. Les entitats financeres que, per si mateixes o a través d’entitats vinculades, 
hagin cedit un crèdit hipotecari o ordinari a un fons de titulació, ens o societat ins-
trumental, han d’informar per escrit d’aquesta cessió, del seu preu en euros i de les 
restants condicions essencials a la persona o persones amb les que hagin conclòs el 
contracte de préstec amb independència que aquest hagi estat garantit amb una hi-
poteca o un altre tipus de garantia o sense garantia. Aquesta informació també s’ha 
de traslladar, si escau, a les terceres persones que hagin prestat la garantia.



BOPC 442
28 de novembre de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 7 

Els titulars de drets de crèdit nascuts de deutes contrets per les persones consu-
midores amb altres entitats, empreses comercials o de serveis, cedits a terceres per-
sones per qualsevol modalitat, resten també obligats a informar de la cessió.

L’empresa ha de comunicar la cessió, transmissió, titulització o retitulització, de 
manera immediata a la seva execució, i, si escau, facilitar-ne la informació necessà-
ria a requeriment de la persona interessada.

3. En els supòsits de reestructuració bancària, successió per qualsevol causa, ab-
sorció i, en general, en tots aquells en què l’entitat que va concedir el préstec, s’ha-
gi extingit, l’entitat resultant del procés de reestructuració, absorció o successió es 
subroga a tots els efectes en les obligacions que estableix la present llei.

Article 244-2. Termini de comunicació de la cessió de crèdits.
1. El termini per a efectuar la comunicació a què es refereix l’article anterior és 

de deu dies hàbils, a comptar des que es produeix la titulització o retitulització de 
el préstec hipotecari o del crèdit o la cessió a entitats d’inversió de qualsevol natu-
ralesa.

2. En cas de préstecs titulitzats, retitulizats o cedits a entitats d’inversió abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei i en altres situacions, el termini per a facilitar la 
informació requerida per la persona consumidora és deu dies hàbils a comptar des 
de la data de la sol·licitud.

L’entitat ha de facilitar un document acreditatiu de la realització de la sol·licitud 
de informació a la persona sol·licitant, en el qual ha de figurar la data en què s’ha 
formulat, les dades de sol·licitant i de l’entitat destinatària.

Article 244-3. Contingut de la informació específica sobre la cessió de crèdits 
La comunicació de la informació sobre la personalitat de el nou creditor s’ha 

d’efectuar a través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància fefaent del co-
neixement efectiu de la transmissió per part del deutor, garants i avaladors, si n’hi 
ha, amb indicació de la identitat del nou creditor, l’històric de les totes les transmis-
sions realitzades des de la conclusió del contracte, així com de totes les dades que 
permetin la identificació de manera senzilla i comprensible de: 

a) La data d’escriptura de cessió, transmissió, titulització o retitulització del crè-
dit o la cessió a entitats d’inversió, incloses, si s’escau, les transmissions successives.

b) La data de constitució del fons o dels fons de titulització, ens o empreses ins-
trumentals adquirents durant l’existència del crèdit.

c) La pàgina del document de constitució de fons de titulització, de les retitulit-
zacions o de les cessions a entitats d’inversió, en què es troba reflectit el crèdit cedit 
relatiu a la persona consumidora.

d) El codi identificador del crèdit que la entitat té contra la persona consumido-
ra, perquè aquesta pugui identificar i localitzar, en el document i pàgina indicats, el 
seu deute.

e) El preu en euros de la transmissió. En els casos de cessió efectuada a favor 
d’entitats d’inversió, cal informar tant del valor total de l’emissió del cedent com 
del import total satisfet pel cessionari. En cas que l’entitat conservi la titularitat del 
crèdit, en la informació proporcionada a la persona consumidora s’ha de fer constar 
expressament aquesta circumstància.

Article 244-4. Extensió del dret d’Informació a la cessió o substitució en casos 
de plans i fons de pensions, jubilació i inversió.

1. Les entitats gestores i dipositàries de plans i fons de pensions, de jubilació i de 
inversió, estan obligades a comunicar fefaentment a les persones titulars i beneficia-
ries qualsevol cessió o acord de substitució que es produeixi durant l’existència del 
contracte, amb indicació de la data de l’operació, la identitat de l’entitat cessionària 
o substituta, així com de qualsevol altra variació en les condicions essencials del 
contracte que siguin conseqüència de la cessió o substitució.
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2. El termini per efectuar aquesta comunicació és deu dies hàbils a comptar des 
de la data de la cessió o substitució.

Disposició addicional primera. Règim del deure d’informació de 
titularitzacions hipotecàries realitzades abans de l’entrada en vigència 
d’aquesta llei.
Les entitats bancàries, financeres i de crèdit han de comunicar la informació de-

terminada als articles 244 i següents d’aquesta norma a totes les persones deutores, 
així com a les persones garants i avaladors, per préstecs de garantia hipotecària, o or-
dinaris i altres crèdits, amb independència de l’estat en què es troba el procediment, 
fins i tot quan aquest hagi finalitzat, que tinguin condició de persones consumidores 
i el seu crèdit hagués estat cedit, transmès o titulitzat, totalment o parcialment, amb 
anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta llei.

El termini de compliment d’aquesta obligació és de tres mesos, a comptar de la 
entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional segona. Campanyes informatives.
Després de l’aprovació d’aquesta llei, el departament amb competència en ma-

tèria de consum realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer els drets 
de les persones consumidores reconeguts en aquesta llei, fomentant i incentivant la 
col·laboració amb les diverses organitzacions representatives de les persones consu-
midores i usuàries.

En el mateix sentit, es fomentarà la col·laboració i cooperació amb les entitats 
locals per a la realització d’aquestes campanyes.

Disposició addicional tercera. Formació.
Després de l’aprovació d’aquesta llei, el departament amb competències en matè-

ria de consum promourà i incentivarà programes de formació de les persones consu-
midores i usuàries, en col·laboració amb les diverses organitzacions representatives 
d’aquestes persones, sobre les matèries regulades en la present llei.

En el mateix sentit, es fomentarà la col·laboració i cooperació amb les entitats 
locals per a la realització d’aquestes campanyes.

Disposició addicional quarta. Impacte Pressupostari
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrecs als Pressupostos de la Generalitat, o una disminució dels ingressos, produi-
ran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos cor-responent a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei.

Disposició final primera. Entrada en vigor.
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; José Rodríguez Fernández, diputat, GP ERC
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig a la derogació del delicte de sedició 
del Codi penal
250-00874/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 76695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, de acuerdo con 

lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
Propuesta de resolución de rechazo a la derogación del delito de sedición en el Códi-
go penal, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno de España mu-

chos han sido los episodios que han dejado entrever el poco respeto del presidente 
del gobierno a los electores y al conjunto de los españoles. Una tras otra, las prome-
sas electorales de quien es hoy presidente del Gobierno de no sucumbir a las exigen-
cias y a los chantajes de los independentistas han ido cayendo en saco roto.

Prometió no poner en manos de las fuerzas independentistas la gobernabilidad 
de nuestro país, y lo primero que hizo fue auparse a la presidencia con los votos de 
los independentistas catalanes y de los herederos políticos de los terroristas de ETA. 
Aseguró que acabaría con los indultos políticos y, en contra de toda lógica jurídica, 
concedió el indulto a los líderes independentistas acusados de malversación y sedi-
ción quiénes, sin arrepentimiento alguno, han manifestado su voluntad de volver a 
proclamar la independencia de Cataluña. Por último, se jactó que no reformaría el 
delito de sedición, pero su necesidad de permanecer en el poder es tan grande que 
ha hecho que sus actos contradigan sus propias palabras.

Se venía anunciando desde enero de 2020, tan sólo tres meses después de la 
condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes independentistas, pero no 
ha sido hasta ahora, en el marco de la negociación de los presupuestos generales 
del Estado para el año 2023, que se ha materializado la voluntad del gobierno del 
PSOE de reformar el delito de sedición tipificado en el artículo 544 del Código Pe-
nal que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan 
pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, 
la aplicación de las leyes.

En mitad de una entrevista televisiva, Pedro Sánchez ha anunciado la presenta-
ción de una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para derogar el 
delito de sedición y la sustitución de éste por un nuevo tipo penal de «desordenes 
públicos agravados». Este anuncio y la presentación de la proposición de ley por 
parte de los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos son un claro 
chantaje a la Constitución y al Estado de Derecho. Es algo inadmisible, puesto que 
el ordenamiento jurídico no puede sucumbir, y mucho menos rendirse, a las necesi-
dades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron con-
tra nuestra Nación.

No es cierto que con la derogación del actual delito de sedición se pretenda «eu-
ropeizar» la legislación penal. Lo que pretende Pedro Sánchez no es «europeizar» 
nada, puesto que ningún país europeo reformaría su legislación penal para eliminar 
el delito de sedición a exigencia de los sediciosos.

Lo que, en realidad pretende Pedro Sánchez, es retomar un peligroso precedente; 
el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de 
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sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y funda-
mentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la indepen-
dencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo 
y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por 
sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.

Dicho de otra manera, con la derogación del delito de sedición el gobierno de Es-
paña está participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos institu-
ciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de 
Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar 
contra la integridad territorial y el orden constitucional de España.

Nuestro país es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos 
necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley 
sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con pre-
ocupación la inercia del actual Gobierno de España a transigir, nuevamente, a las 
reclamaciones de los independentistas. La supresión del delito de sedición es la ené-
sima concesión de Pedro Sánchez, pero lo más preocupante es que no será la última.

Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno de España y a su 
presidente que ejerzan lealmente las funciones que constitucionalmente tienen en-
comendadas. Es necesario exigirles que actúen en defensa del Estado y de sus insti-
tuciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en 
la ley, han hecho y hacen todo lo posible para menoscabarla.

Por todo ello, el Grup Mixt presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Rechaza la iniciativa legislativa presentada en el Congreso de los Diputados 

por los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos en la que se suprime 
el actual delito de sedición del Código penal.

2. Constata la necesidad que, todos los poderes públicos, cumplan, acaten y res-
peten la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en 
la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona de protecció 
especial per als ocells del Baix Llobregat
250-00876/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 76848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

Reg. 77599 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.11.2022

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, i 
Mercè Esteve i Pi, 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’ampliació de la ZEPA del Baix Llobregat, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Món Rural, amb el text següent 
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Exposició de motius
El novembre del 2009, es va publicar la Directiva 2009/147/CE del Parlament Eu-

ropeu i del Consell de la Unió Europea relativa a la Conservació de les Aus Silvestres. 
Aquesta directiva va portar a l’establiment d’una xarxa de Zones d’Especial Protecció 
de les Aus (ZEPA) que, junt amb la figura existent de les Zones d’Especial Conserva-
ció (ZEC), formen una xarxa de llocs protegits anomenada Natura 2000.

A Catalunya, actualment, tenim 73 ZEPA, que representen 915.743 ha, un 26% 
del territori, repartides entre 838.760 ha terrestres i 76.983 ha marines. I, en termes 
generals, els espais naturals catalans protegits que formen part de la Xarxa Natura 
2000 (ZEC + ZEPA) abasten un total d’1.062.371 ha, de les quals 977.230 ha són 
terrestres i 85.141 ha marines.

L’any 2014, es va declarar com a ZEC tota la superfície Xarxa Natura 2000 del 
Delta del Llobregat, incloent zones de Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Gavà, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. El 2018, 
la Comissió Europea va emetre un requeriment demanant el reforç de les mesures 
de protecció del Delta del Llobregat davant l’impacte de les ampliacions del port de 
Barcelona i de l’aeroport del Prat i davant altres projectes urbanístics que afecten 
l’entorn; i, el febrer del 2021, una Carta d’Emplaçament en la qual contemplaven 
quatre incompliments.

El juny del 2022, es presenta per part del Departament d’Acció Climàtica del 
Govern de la Generalitat el Projecte d’Ampliació de la ZEPA del Delta del Llobre-
gat, que preveu passar de les 935 ha actuals a 2.381 (que és el 30% de la superfície 
hortícola de Catalunya), basat, segons el propi departament, en els posicionaments 
al respecte de la Unió Europea. No obstant això, la Carta d’Emplaçament del fe-
brer del 2021 no demanava de cap manera haver d’ampliar en aquesta magnitud la 
superfície ZEPA sinó restablir-hi i millorar-ne els hàbitats, contemplant-hi exclusi-
vament l’ampliació de la platja de Ca l’Arana i del tram final de la desembocadura 
del riu Llobregat, de dimensió moltíssim més acotada i que no afecta ni a horts ni 
a conreus.

L’ampliació del 154% que ha projectat la Generalitat de Catalunya, en canvi, 
es faria a costa de l’activitat agrària, tal com han denunciat ja la pràctica totalitat 
d’organitzacions agràries i empresarials implicades, així com diversos ajuntaments, 
fent evident que no hi ha hagut diàleg suficient. Una ZEPA representa, per als agri-
cultors, una limitació de les activitats productives i de la modernització dels regs; i, 
alhora, una limitació en la construcció d’infraestructures.

Es constata, a més, que l’inventari d’aus s’ha realitzat sense rigor científic, doncs 
aglutina algunes espècies que, tot i poder haver estat albirades excepcionalment en 
aquesta àrea, no són habituals ni susceptibles de que la seva presència sigui viable de 
forma biològica. A banda d’això, la proposta d’ampliació es pot considerar nul·la de ple 
dret perquè no inclou l’anàlisi d’afectacions agràries, tal com estableix la Llei d’espais 
agraris; la declaració de noves ZEPA i Llocs d’Interès Comunitari (LIC) comporta 
una modificació del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN), que és un pla territorial 
sectorial, i d’aquí que faci falta un informe d’afectacions agràries.

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: 
1. Descartar l’ampliació que ha projectat el Departament d’Acció Climàtica de la 

Generalitat de Catalunya per a la ZEPA del Baix Llobregat i centrar-se en solucionar 
els incompliments que especifica la Carta d’Emplaçament del febrer del 2021 de la 
Comissió Europea.
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2. Potenciar, des de totes les vessants, l’activitat agrària del Baix Llobregat com a 
hub agroalimentari català, aprofitant el seu emplaçament estratègic dins el gran pol 
de consum que representa l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Salvador Vergés i Tejero, Mercè Esteve i Pi, 

diputats, GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, 
econòmic, comercial i financer dels Estats Units d’Amèrica contra 
Cuba
250-00877/13

PRESENTACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-NCG, DAVID PÉREZ 

IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS, RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC, 

JOSEP RIUS I ALCARAZ, DEL GP JXCAT, SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, 

DEL GP ECP

Reg. 76978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Rius i Alcaraz, 
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, 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 per l’aixecament del bloqueig polític, 
econòmic, comercia i financer dels Estats Units d’Amèrica del Nord contra Cuba, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  
i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys s’ha intensificat la política de bloqueig contra Cuba per part 

dels EUA, amb l’activació dels títols III i IV de la Llei Helms Burton i les sancions 
econòmiques de caràcter extraterritorial.

Aquest bloqueig i aquestes sancions no respecten el dret internacional, tal com 
han expressat reiteradament diverses resolucions adoptades a l’ONU, així com l’apro-
vada el proppassat dia 3 de novembre en la seva Assemblea General.

En aquest sentit s’han pronunciat també el Secretari General de l’Assemblea 
General, Antonio Guterres, l’Alta Comissionada per als Drets Humans, Michelle 
Bachelet, la Relatora Especial sobre el Dret a l’Alimentació, Hilal Elver, el Servei 
Mundial d’Esglésies i el Parlament Llatinoamericà.

Es calcula que el bloqueig ha costat a l’Illa més de 125.873 milions de dòlars. 
A més, en el context de les conseqüències de la pandèmia del COVID-19, el blo-
queig dificulta la recuperació econòmica de Cuba i agreuja l’empobriment i el pati-
ment de la població.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al dret de tots els paï-

sos a la seva sobirania nacional, i es mostra a favor d’unes relacions basades en el 
respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania, el respecte als Drets Hu-
mans, la llibertat i la cooperació entre els estats.

Segon. El Parlament de Catalunya considera que els principis expressats al punt 
Primer, cal que siguin aplicats també a les relacions entre els EUA, la UE i Cuba.

Tercer. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a: 

A. Que en la seva incidència en les institucions dels EUA, de la UE, de NNUU, i 
davant el Govern espanyol, expressi el seu rebuig pel manteniment del bloqueig po-
lític, econòmic, comercial i financer contra Cuba, i la necessitat de desactivar les 
lleis Helms Burton i Torricelli.

B. Traslladar aquesta resolució al Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Euro-
pea i Cooperació del Govern d’Espanya, a propòsit de la resolució de l’Assemblea 
General de Nacions Unides A/77/L.5, reiterant el seu rebuig al bloqueig econòmic, 
i que va ser aprovada amb 2 vots en contra, 2 abstencions i 185 vots a favor, inclòs 
el de l’Estat Espanyol.

Quart. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a l’aixecament del blo-
queig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels EUA manté durant 
més de seixanta anys contra Cuba.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2022
Carles Riera Albert, GP CUP-NCG; David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units; Ruben 

Wagensberg Ramon, GP ERC; Josep Rius i Alcaraz, GP JxCat; Susanna Segovia 
Sánchez, GP ECP; portaveus a la CAETC

Proposta de resolució sobre la regulació dels serveis de guarda 
domiciliària d’infants i l’adopció de mesures contra la proliferació 
dels serveis que actuen fraudulentament com a escoles bressol
250-00878/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució per regular els serveis de guarda domiciliària d’infants i ac-
tuar contra la proliferació dels serveis que incorren en irregularitats actuant fraudu-
lentament com a escoles bressol, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’anunci de la gratuïtat de P2 ha provocat una més que significativa allau de sol-

licituds de matriculació a les escoles bressol de titularitat pública, cosa que ha donat 
lloc a un nou increment de les llistes d’espera.

Al llarg de 2020 van tancar nombroses escoles bressol privades a causa de l’im-
pacte organitzatiu derivat de les mesures sanitàries decretades per l’Administració 
per la pandèmia. Les que han quedat continuen amb dificultats fent front a una si-
tuació sempre canviant, però sense tenir el matalàs financer que tenen les escoles 
bressol públiques. Són negocis portats per persones que comprometen el seu patri-
moni i il·lusions en un projecte vital i empresarial, gestionades en gran part per do-



BOPC 442
28 de novembre de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 14

nes amb un alt nivell de preparació acadèmica i amb anys d’experiència en l’atenció 
a la infància.

En paral·lel a la lamentable desaparició d’escoles bressol privades han aparegut 
establiments que porten a terme un servei que es publicita com un entremig entre 
l’escola bressol i el cangur individualitzat i que se solen autodenominar «mares de 
dia» o «llars de criança» o «centres de suport familiar». El principal valor de què fan 
bandera és el fet que l’atenció a l’infant es fa en grups reduïts i en un ambient casolà. 
És a dir: el servei es presta sovint en un domicili particular.

Aquests serveis, quan s’orienten a més que un nombre molt reduït d’infants, supo-
sen una competència deslleial i un intrusisme per a les escoles bressol de titularitat 
privada i també per a les públiques. Cal recordar que, per a l’obtenció de l’autorització 
corresponent, les escoles bressol han de passar inspeccions i controls que verifiquen 
el compliment de la normativa referent als espais educatius i d’esbarjo, mobiliari i 
equipament didàctic, a la qualificació dels personal que hi treballa, i a la protecció 
contra incendis.

És, per tant, imprescindible abordar una regulació d’aquest tipus d’activitats que 
delimiti clarament què és una escola bressol i què és un servei domiciliari de guarda 
d’infants sense contingut educatiu, i que fixi els requisits mínims que ha de complir 
aquest últim en matèria d’espais i de qualificació del personal i els límits de capa-
citat que poden tenir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Procedir amb caràcter immediat a regular els serveis de guarda domiciliària 

d’infants (autodenominats habitualment «mares de dia», «llars de criança» o «cen-
tres de suport familiar») establint criteris clars que delimitin el contingut i els límits 
del servei i els requisits d’espais i de formació que han de complir per obtenir-ne 
l’autorització d’obertura i funcionament, i fixar quin departament del Govern serà el 
competent per atorgar-les.

2. Obrir una campanya d’inspeccions, en col·laboració amb els ajuntaments, per 
detectar els serveis de guarda domiciliària d’infants irregulars, els que estan ac-
tuant de facto com a escoles bressol sense la preceptiva autorització, i procedir a 
tancar-los com a mesura de protecció per als infants.

3. Impulsar una campanya de conscienciació per tal que les famílies evitin els 
serveis de guarda domiciliària d’infants irregulars que no estiguin autoritzats pel 
departament competent en la matèria.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Proposta de resolució sobre l’acceleració de la incorporació 
dels fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama 
metastàtic a la cartera de serveis del sistema de salut
250-00879/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 77081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para acelerar la 
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incorporación de los fármacos de inmunoterapia dirigida contra el cáncer de mama 
metastásico a la cartera de servicios de Salud, para que sea sustanciada ante la Co-
missió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En Cataluña, una joven paciente de cáncer de mama metastásico de 43 años, 

madre de una niña de 6 años, tuvo que asumir durante meses más de 34.000 euros 
para sufragar el pago del fármaco Trodelvy, una terapia de inmunoterapia dirigida, 
autorizada ya por la Agencia Europea del Medicamento que era y es la única tera-
pia posible para una paciente catalana de cáncer de mama metastásico del tipo más 
agresivo, terapia cuya financiación no ha estado incluida dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) hasta finales de octubre de 2022.

De hecho, España todavía no ha incorporado a la cartera de fármacos contra el 
cáncer de mama ocho terapias ya aprobadas en Europa, siendo el área de oncología 
una de las más afectadas por los retrasos en estas incorporaciones.

El predecesor en el cargo de Conseller de Salud, Josep Maria Argimon, dio orden 
de que sí se pagara (aun y no estar incluido todavía en el Sistema Nacional de Salud) 
desde la Administración sanitaria este medicamento a la paciente, después de haber 
sido pagado dicho fármaco por cuenta de la familia durante varios meses y no poder 
asumir más este altísimo gasto que les suponía. Preguntado el nuevo conseller de Sa-
lud, el Dr. Manel Balcells Díaz, por este grupo parlamentario en el pleno del Parlamen-
to de Cataluña de fecha 19 de octubre de 2022 sobre si iba a mantener el compromiso 
del ex conseller Argimon con la paciente y el resto de los de pacientes de cáncer de 
mama metastásico de Cataluña, éste eludió responder a la pregunta.

Ocho fármacos oncológicos de los que dependen años de vida de las pacientes de 
cáncer de mama y que la sanidad pública sí financia en Francia, Italia y Alemania. 
Más de 6.000 pacientes de cáncer de mama metastásico fallecieron en 2020 en Es-
paña. Una de las últimas víctimas en Cataluña, falleció el pasado 30 de septiembre 
esperando uno de dichos fármacos oncológicos.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Solicitar al Gobierno de España que acelere el procedimiento de incorpo-

ración de los fármacos de inmunoterapia dirigida contra el cáncer de mama me-
tastásico autorizados por la Agencia Europea del Medicamento como pertuzumab, 
neratinib, olaparib, talazoparib, tucatinib, trastuzumab, pembrolizumab y pembro-
lizumab, y a que se incorporen al catálogo de prestaciones sanitarias y cartera de 
servicios comunes para el Sistema Nacional de Salud.

b) Que, mientras no se proceda a la inclusión por parte del Gobierno de España 
de dichos fármacos en el catálogo de prestaciones sanitarias y cartera de servicios, 
el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña financie dichos fármacos 
contra el cáncer de mama metastásico.

2. El Parlamento de Cataluña afirma que la provisión de fármacos contra el cán-
cer de mama metastásico no puede ser por voluntad de un alto cargo de la Genera-
litat de Cataluña, sino que debe estar contemplado en la cartera de servicios y ser, 
por lo tanto, un derecho subjetivo de los pacientes de cáncer.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia de Barberà 
del Vallès
250-00880/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 77150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la residència 
i centre de dia de Barberà del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
A data de 18 de maig de 2022 el Grup Municipal de Podem - En Comú Podem 

Barberà va rebre l’encàrrec de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Barberà de 
treballar per aconseguir la construcció d’una residència pública amb centre de dia a 
la ciutat de Barberà del Vallès.

Barberà del Vallès disposa en l’actualitat, segons dades oficials de la Diputació 
de Barcelona de 2020, de 311 places en residències per la gent gran d’iniciativa pri-
vada.

Aquesta oferta és clarament insuficient. Segons les dades de població de l’Idescat 
de 2021, a Barberà del Vallès tenim 5061 persones d’entre 65 i 84 anys i 767 perso-
nes de més de 84 anys. Això vol dir que amb l’oferta que disposem actualment a la 
ciutat, només podem cobrir un 5,33% de persones de més de 65 anys que requerei-
xin d’atenció assistencial permanent.

Si ens centrem en les persones de més de 85 anys, l’oferta disponible només per-
met donar resposta al 40,54% de la població.

De fet, en tota la comarca del Vallès Occidental, només disposem de 5828 places 
de les quals únicament 520 són d’iniciativa pública i 914 d’iniciativa social. Això 
vol dir que només el 8,9% de places d’atenció residencial per Gent Gran al Vallès 
Occidental són d’iniciativa pública. Un percentatge clarament insuficient tenint en 
compte les necessitats del territori.

A més de la mancança de places, les places disponibles al sector privat suposen 
un cost econòmic inassumible per als residents i les seves unitats familiars, que a 
la seva vegada acaben generant un sobrecost que han d’assumir les administracions 
locals en forma d’ajuts directes amb càrrec al pressupost municipal. Uns ajuts que 
acaben alimentant els comptes d’explotació de les grans empreses privades que ges-
tionen els centres assistencials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incloure al pressupost de 2023 la partida d’inversió necessària per la construc-

ció i posada en funcionament d’un centre residencial públic per a la gent gran amb 
centre de dia a la ciutat de Barberà del Vallès

2. Incloure al pressupost de 2023 una partida per la dotació del personal neces-
sari per la gestió i manteniment del centre residencial i el centre de dia.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP
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Proposta de resolució sobre el millorament de les pràctiques 
agroambientals als espais de la Xarxa Natura 2000
250-00881/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

ro Galera, 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 millora de les pràctiques agroambientals als espais 
de la Xarxa Natura 2000, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Zones d’Especial Protecció per les Aus, previstes al marc legal comunitari 

a la directiva 79/409/CEE, estableixen que els estats membres han de definir espais 
naturals per a la preservació d’aus silvestres, degut a la seva natura transfronterera  
i la importància que aquestes suponen als ecosistemes europeus.

Els principis rectors d’aquesta directiva de l’any 1979 ja establien que la conser-
vació i preservació de les aus s’ha de fer des d’una perspectiva sistèmica, contem-
plant tots els factors antròpics que poden influir-hi i preveient la creació de zones 
de protecció, junt amb el restabliment de biotops destruits o en regressió, sempre 
respectant els criteris ecològics necessaris per la pervivència de les aus i els seus 
ecosistemes.

A més, l’any 1992, amb la directiva 92/43/CEE, va aprovar-se la creació d’una 
xarxa de protecció ecològica, amb zones especials de protecció, anomenada Natura 
2000. Amb aquesta directiva, que amplia els supòsits de protecció degut a l’evident 
regressió dels ecosistemes en què es trobaven els estats membres de la unió, es re-
cull la necessitat de establir programes de gestió per a la preservació d’ecosistemes, 
espècies d’aus i biotops específics.

A Catalunya no va ser fins l’any 2006 que no va aprovar-se el catàleg de les zo-
nes ZEPA, amb l’acord GOV/112/2006, després de les queixes per part de la Comis-
sió Europea de que les zones ZEPA i LIC aprovades anteriorment eren insuficients 
per a complir amb els objectius de protecció natural establerts per la normativa co-
munitària. A més, després de la designació d’aquestes zones ZEPA, es van aprovar 
diversos plans de gestió com el dels espais naturals de la plana de Lleida o el de la 
regió biogeogràfica mediterrània i alpina, per regular-ne els usos.

En algunes de les zones integrants de la Xarxa Natura 2000, l’habitat de les aus que 
hi aniden requereix la compatibilització de l’ús agrícola amb el de la protecció de les 
aus, ja que l’ecosistema necessari per la vida de les aus inclou les plantacions de ce-
real, font d’aliment i part de la cadena tròfica en què s’integren les espècies d’especial 
protecció.

Tot i això, cal tenir present que les tècniques agrícoles han de ser compatibles 
amb els cicles migratoris, d’aparellament i de posta de les aus. Això queda recollit, a 
més de en els plans de gestió anteriorment mencionats, en el Contracte Global d’Ex-
plotació vinculat al Programa de Desenvolupament Rural. Ja durant el PDR del pe-
ríode 2007-2013 hi havia una línea de subvencions al CGE destinada, precisament, 
a l’agricultura compatible amb els espais de la Xarxa Natura 2000, amb una dotació 
de 165 €/ha per plantacions de cereals i de 217 €/ha per guarets, sempre exigint unes 
condicions addicionals per a la protecció de l’ecosistema. Aquestes ajudes s’han se-
guit concedint al nou PDR 2017-2022, amb unes quanties d’entre 145 i 163 €/ha per 
a plantacions de cereals i 266 €/ha per a guarets.
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Cal tenir present quines són aquestes condicions addicionals que s’imposen dins 
el CGE. En general, a més d’establir dates concretes per a sembrar i segar, també es 
regulen les condicions de regadiu i les varietats a plantar. Aquestes condicions fan 
que el rendiment de les plantacions sigui fins a un 65% inferior, en funció del cereal 
i la temporada.

Durant l’any 2010, amb els preus de venda del cereal, els ingressos per hectàrea 
podien oscil·lar entre 350 i 500 € per un cultiu compatible amb la XN2000, men-
tre que els d’una explotació de regadiu entre 800 i 1200 €, en funció del cereal i de 
l’època de venda d’aquest.

Actualment, aquesta distància entre els ingressos s’ha agreujat, ja que el rendi-
ment de les explotacions de regadiu ha augmentat, així com el preu dels cereals: els 
ingressos dels camps compatibles amb la XN200 oscil·len entre 500 i 800 €/ha men-
tre que els de regadiu entre 1400 i 1900 €/ha.

Addicionalment, no tots els espais naturals protegits on podrien acollir-se als 
programes del CGE tenen una penetració igual d’alta: mentre que als Secans de 
Mas de Melons un 20% de la superfície s’hi ha adherit, als de la Noguera només hi 
participa un 2,5%, amb els inconvenients que això suposa per la preservació de les 
aus a la zona.

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. Actualitzar, per la propera convocatòria dels ajuts associats al Contracte Glo-

bal d’Explotació, l’import de les subvencions per tal de fer més competitiva l’agricul-
tura compatible amb la conservació de les aus estepàries, pujant-lo fins a 400 €/ha  
per plantacions de cereals i 550 €/ha per als guarets.

2. Augmentar, a la propera convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global 
d’Explotació, les aportacions a aquelles sol·licituds que tinguin més de dues unitats 
mínimes de conreu agroambiental (UMCA), per tal que l’ajut sigui d’un 90% en el 
cas que la superfície sigui entre el doble i fins a quatre vegades l’UMCA i d’un 75% 
en els casos que superin quatre vegades l’UMCA.

3. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe en què s’analitzin les causes 
de la baixa participació d’algunes zones d’especial protecció als ajuts del Contracte 
Global d’Explotació, així com propostes per a augmentar-ne la participació.

4. Dissenyar un programa de difusió de les diverses mesures de pràctiques agro-
ambientals del Contracte Global d’Explotació.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la dotació dels nous jutjats amb material 
i personal
250-00882/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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 
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Proposta de resolució sobre dotació material i de personal als nous jutjats, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el títol III del poder judicial a Catalunya, 

estableix, en el capítol III, les competències de la Generalitat sobre l’Administració 
de Justícia. Reconeix a la Generalitat competències exclusives en matèria de justícia 
i de forma conjunta amb l’Estat i el Consell General del Poder Judicial.

En concret, l’article 103 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Gene-
ralitat la competència executiva i de gestió en matèria de personal no judicial servei 
de l’Administració de justícia, i l’article 104 del mateix text legal n’atorga la com-
petència en matèria de mitjans materials (bens mobles i equipaments informàtics).

En el Butlletí Oficial de l’Estat del dimecres 16 de novembre de 2022, s’ha publi-
cat el RD 954/2022, de 15 de novembre, de creació de setanta unitats judicials, de 
les quals a Catalunya corresponen: 

1. Un jutjat del social al partit judicial de Tarragona.
2. Un jutjat de primera instància en el partit judicial de Granollers.
3. Un jutjat Mercantil en el partit judicial de Girona.
4. Un jutjat de primera instància i d’instrucció (nº 5) en el partit judicial de Cor-

nellà de Llobregat.
5. Un jutjat de lo Penal nº 29 en el partit judicial de Barcelona.
6. Un jutjat de primera instància a Barcelona (nº 61).
7. Un Jutjat de lo Penal (nº 5) en el partit judicial de Vilanova i la Geltrú
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. Que en cas de ser necessari, en el termini màxim de dos mesos s’habilitin es-

pais per la ubicació dels jutjats de nova creació detallats en l’exposició de motius 
d’aquesta proposta de resolució.

2. Que en el termini màxim de 3 mesos es doti de mitjans materials els jutjats 
de nova creació detallats en l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució.

3. Que en el termini màxim de tres mesos s’adscrigui personal als jutjats deta-
llats en l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reconeixement del paper 
multifuncional de les comunitats de regants del delta de l’Ebre
250-00883/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 77163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

neque Sureda, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari 
Socia listes 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 al reconeixe-
ment del paper multifuncional de les comunitats de regants del delta de l’Ebre, per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comunitats de regants dels marges esquerre i dret del delta de l’Ebre funcio-

nen des de 1912 i 1860 respectivament. Gràcies a aquestes infraestructures hidràu-
liques es pot transportar aigua a través dels canals de la dreta i l’esquerra, des de 
l’assut de Xerta-Tivenys a les 21.000 hectàrees que la necessiten per produir arròs a 
la plana deltaica. Un cop usada, aquesta aigua és transportada per una xarxa de des-
guassos, simètrica a la de reg, i fa cap al mar, aportant gran quantitat de nutrients, 
mitjançant un conjunt d’estacions de bombeig que també gestionen les comunitats 
de regants. No cal incidir en la importància econòmica del sector agrari del delta, 
que ha permès la prosperitat dels seus pobles i habitants des de fa mes d’un segle i 
mig i que és a la vegada el responsable de la gestió d’un paisatge que atreu anual-
ment centenars de milers de turistes.

Més enllà del servei agrari dels canals de reg, que subministren aigua als camps 
durant de període de producció de l’arròs entre els mesos d’abril a octubre, hi ha una 
evident relació entre la biodiversitat i els nivells poblacionals d’aus aquàtiques al del-
ta, segons la superfície de camps inundats durant la tardor i l’hivern. De la mateixa 
manera, el sector marisquer i pesquer que feineja a les badies del Fangar i els Alfacs 
i el litoral tenen una clara dependència dels volums d’aigua que arriben en aquests 
espais, atès que fertilitzen amb els seus nutrients les zones d’engreix dels musclos, 
ostres i cloïsses i afavoreixen la presencia de diverses espècies de peixos i mol·luscos 
de gran importància, tant des del punt vista comercial com biològic.

Pot ser el cas més clar d’aquest benefici ambiental és el de les nacres mediterrà-
nies, que tenen a les badies del delta les poblacions mundials més importants a causa 
de la protecció que suposa la baixa salinitat d’aquests espais, gràcies a les aporta-
cions d’aigua dolça que fan les comunitats de regants. Aquestes condicions ambien-
tals de baixa salinitat impedeixen que la principal amenaça d’aquesta espècie pro-
tegida a nivell internacional, un protozou marí anomenat Haplosporidium, no pugui 
prosperar a l’interior de les badies i per tant atacar les nacres.

Però també l’activitat cinegètica, tant arrelada i necessària al delta per mantenir 
un control poblacional d’aus aquàtiques que s’alimenten als arrossars, està en clara 
dependència de les aportacions d’aigua als camps fora del període de producció ar-
rossera.

Tota aquesta introducció pretén posar en relleu la clara vinculació entre els va-
lors ambientals, turístics, pesquers, marisquers i cinegètics que genera la gestió de la 
xarxa de reg i desguassos de les comunitats de regants, a més de l’ús purament agra-
ri. Les comunitats són els principals gestors del delta i sobre la seva acció pivoten 
totes les activitats econòmiques del territori i fins i tot la del propi Parc Natural, que 
depèn de la seva gestió pel que fa a l’estat de conservació de les llacunes i les badies.

Malauradament, el passat mes d’agost la comunitat de regants de l’esquerra va 
aprovar en junta general avançar el tancament de canal a data 1 de novembre, mes 
de dos mesos abans del que es habitual. L’objectiu és reduir la important despesa 
energètica, que enguany s’ha disparat per l’increment dels costos de la llum i els 
combustibles. El pressupost era inicialment de 900.000 euros, i la factura ha acabat 
sent d’1,3 milions. Una xifra «insostenible», segons afirma el president de l’entitat. 
Pel que fa al canal de la dreta de l’Ebre, segons ha manifestat el seu President, l’en-
titat podria plantejar mesures similars a les dels regants del marge esquerre de cara 
a l’any que ve, si es mantenen els sobrecostos energètics

L’aigua dels canals de la dreta i l’esquerra ha de continuar fluint pels camps, les 
llacunes i les badies durant tot l’any i no només durant els mesos de producció arros-
sera. Si aquesta situació de tancament prematur dels canals es consolida, provocarà 
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una greu alteració de l’statu quo del conjunt del Delta en tots els àmbits econòmics 
i ambientals d’aquest.

Per aquest motiu entenem que la Generalitat, a través de Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que té la competència exclusiva de la gestió 
ambiental a Catalunya, però també titular de les competències agràries, pesqueres, 
marisquereres, cinegètiques i a la vegada també de les energètiques, s’ha d’implicar 
en la problemàtica generada pels sobrecostos energètics de les comunitats de regants 
i evitar que es posi en perill el conjunt d’activitats i valors que depenen de la gestió 
de les comunitats.

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. Establir un acord específic amb les comunitats de regants del delta de l’Ebre, 

a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que reco-
negui el seu paper multifuncional (agrari, ambiental, turístic, pesquer, marisquer i 
cinegètic) i que els permeti compensar econòmicament els sobrecostos generats per 
la circulació d’aigua pel conjunt de la plana deltaica fora del període agrícola.

2. Preveure als pressupostos de l’any 2023 una partida pressupostària que per-
meti fer efectiva la compensació econòmica que es derivi de l’acord entre el Depar-
tament i les comunitats de regants, indicat en el punt anterior.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Silvia Paneque Sureda, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels tècnics especialistes i operadors de control
250-00885/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 77203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

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

Mercè Esteve i Pi, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Irene 
Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jeannine 
Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Pere Albó 
Marlés, diputat 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 la millora de les condicions laborals del col·lectiu de tècnics es-
pecialistes i operadors de control (TEOC), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu de tècnics especialistes i operadors de control (TEOC) són els grans 

desconeguts de l’àmbit de gestió de les emergències del cos de Bombers. Quan un 
ciutadà truca al 112 per comunicar una urgència o emergència, si aquest deriva la 
trucada a Bombers, aquesta comunicació passa a ser gestionada pels tècnics espe-
cialistes i operadors de control.

Aquests tècnics són el primer grau de l’emergència: són els que la reben i els que 
la canalitzen. Són qui inicia i qui tanca l’emergència. Dimensionen el risc i la peri-
llositat, decideixen el nombre de vehicles i la tipologia que es desplaçaran, seguint 
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els protocols. Gestionen els equips que seran necessaris i són els que es mantenen al 
telèfon atenent i assessorant a les persones que activen la trucada sobre aspectes tan 
rellevants com actuar mentre no arribin els serveis d’emergències o fins i tot, en ca-
sos d’intent de suïcidi imminent, medien amb la persona implicada. A més, són les 
que estan en contacte amb els comandaments de Bombers que estan al servei, fent 
d’enllaç de la informació entre aquests i els comandaments de guàrdia. No només 
atenen les emergències, sinó que fan la gestió diària de la guàrdia i la gestió diària 
del parc, com donar de baixa un vehicle. Són exemples de la feina complexa i mul-
tidisciplinària que realitzen.

Actualment hi ha 118 places a la plantilla i 6 caps de sala. A Catalunya hi ha 6 sa-
les territorials i una sala Central, i el nombre de TEOC activades a les diferents sales 
de control en horari laboral per tot el territori català és de 16. Sovint aquest fet supo-
sa un col·lapse que impedeix donar un bon servei. La jornada laboral és de 12 hores 
de dia o de nit, cobrint les 24 hores els 365 dies de l’any, i la rotació és de 4 dies de 
treball i 4 dies de festa.

Les condicions per accedir a la borsa de treball és un examen de coneixements i 
una entrevista personal. Un cop dins la borsa, s’ofereix un curs de 45 hores, les quals 
inclouen la teoria i la pràctica, i són totalment insuficients.

Resulta evident que hi ha dues mancances flagrants: per una banda, el fet de 
no pertànyer al cos de Bombers comporta una precarització pels treballadors, al 
ser personal laboral i estar regits pel VI conveni, i a l’hora també per les instruc-
cions operatives del cos de Bombers. Per l’altra banda, falta formació bàsica per 
accedir al lloc de treball, així com formació especialitzada i contínua pels treba-
lladors. Finalment, una tercera constatació és la falta de personal.

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: 
1. Efectuar els canvis legislatius necessaris per tal d’integrar les TEOC al Cos 

de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb una escala específica denominada 
escala de suport.

2. Crear un pla que garanteixi una formació especialitzada i que s’apliqui a partir 
del segon trimestre de 2023.

3. Crear un curs bàsic d’Operadors de Control amb de 150 hores que sigui prin-
cipalment pràctic.

4. Crear una categoria al conveni de «tècnic operador de control de Bombers» 
per diferenciar-ho de la resta de Tècnics Operadors de Control de la Generalitat de 
Catalunya, que no treballen directament amb l’emergència.

5. Ampliar les places, previ estudi del volum de feina a cada una de les sales.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Mercè Esteve i Pi, Irene Negre i Estorach, 

Jeannine Abella i Chica, Pere Albó Marlés, diputats, GP JxCat
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
a l’exercici del 2020
257-00002/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 75935; 77172 i 77174; 77204 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 23.11.2022

GRUP MIXT (REG. 75935)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de 
Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent a l’exercici del 2020 (tram. 257-00002/13) per tal que la Comissió n’elabori 
el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe relatiu al Compte General de la Ge-

neralitat de Catalunya, corresponent al 2020 i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77172, 77174)

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

José Rodríguez Fernández, portaveu a la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el 
Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 
2020 (tram. 257-00002/13) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
l. Parlament de Catalunya aprova
a. El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2020.
b. L’Informe 12/2022, de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2020.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions  
i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; José Rodríguez Fernández, portaveu a la CSC, 

GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77204)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sin-
dicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Genera-
litat corresponent a l’exercici del 2020 (tram. 257-00002/13) per tal que la Comissió 
n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe presentat per la Sindicatura de 

Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2020 (tram. 257-00002/13) i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions 
i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació 
sobre l’acumulació d’immobles per diverses entitats
252-00020/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ERC, GP ECP

Reg. 76607, 76982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 del Regla-

ment del Parlament, sol∙liciten la creació d’una comissió d’investigació amb relació 
a l’acumulació d’immobles per part de diverses entitats.

Exposició de motius
L’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, dins el conjunt de 

drets i deures de l’àmbit civil i social que «les persones que no disposen dels recur-
sos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders 
públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb 
les condicions que determinen les lleis». En un altre moment, en el capítol destinat 
als principis rectors, diu que «els poders públics han de promoure polítiques públi-
ques que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i 
a l’habitatge per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar 
en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural».

Perla seva banda, segons l’art 137.1 del mateix text, és a la Generalitat a qui li 
correspon la competència exclusiva en matèria d’habitatge, que inclou, en tot cas «la 
planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge d’acord 
amb les necessitats socials i d’equilibri territorial».

Avui el dret a l’accés a un l’habitatge, i més a un habitatge digne, és un dret vul-
nerat especialment per als joves, als quals els és impossible emancipar-se. És con-
sens entre els sotasignants que existeixen dos grans raons que expliquen aquesta 
vulneració. En primer lloc, l’estrepitosa acumulació d’immobles en mans de deter-
minades societats que amb les seves pràctiques influencien el conjunt del mercat im-
mobiliari en un sentit especulatiu i rendista. En segon lloc, una de les eines d’inter-
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venció pública en el mercat immobiliari, la promoció d’habitatge de protecció oficial 
(HPO) va estar dissenyada de tal manera que incentivava la venda i desqualificava la 
consideració d’HPO al llarg dels anys, aquest fet ha comportat una reducció del parc 
protegit any rere any en comptes d’ampliar-se, mentre persistia el lucre de les pro-
motores que s’encarreguen de construir i gestionar habitatge qualificat com HPO.

Enfront això i per prendre les determinacions pertinents, cal radiografiar quin 
és l’impacte d’aquestes societats i aquestes polítiques públiques en l’estructura de 
la propietat al nostre país. La manca de dades públiques dificulta les respostes po-
lítiques, socials i legals en àmbits com l’evolució de l’estructura de la propietat, 
la responsabilitat dels fons voltors en la bombolla de preus i els desnonaments, la 
normativa que els beneficia o legitima, les seves estratègies i fraus legals, judicials  
i societaris per incomplir les lleis contra els desnonaments i d’obligació de lloguer 
social i el rescat bancari traspassat en forma d’habitatges als voltors impedint la 
creació d’un veritable parc d’HPO.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent:

Proposta de resolució
De creació de la Comissió d’investigació que respon al detall següent:

Objectiu
La comissió d’investigació tindrà com a objectius: 
a. Analitzar l’evolució del parc públic d’habitatge i de l’habitatge de protecció 

oficial en les darreres dècades i les principals causes de la pèrdua d’aquest parc. In-
cloent en l’anàlisi les ajudes a les promotores, els diferents preus de venda, costos i 
beneficis obtinguts. I revisant amb especial detall els processos de desqualificacions 
de l’HPO en les darreres dècades.

b. Analitzar el procés del rescat bancari i en concret el destí final dels immobles 
provinents dels bancs rescatats amb diners públics i determinar quins immobles es-
tan en mans de SAREB, entitats financeres i les seves filials i els grans tenidors, tal 
i com s’aprovà a la Moció 5/XIV.

c. Aconseguir la màxima informació i dades de la quantitat d’habitatges (ubi-
cació, tipologia, situació propietat, preu, data adquisició…) acumulada pels grans 
actors que operen i han operat a Catalunya, per conèixer l’afectació en la disponibi-
litat d’habitatge i en l’expulsió de famílies de les llars per la manca de funció social 
d’aquestes propietats, així com la càrrega tributària que els afecta.

d. Oferir aquestes dades al departament d’habitatge i l’Agència Catalana de l’Ha-
bitatge per a cooperar en la creació d’un registre de grans tenidors tal i com preveu 
la Llei 1/2022.

e. Determinar, si s’escau, els patrons d’aquests grans actors en matèria d’habitat-
ge per analitzar possibles pràctiques abusives o negatives per a la funció social de 
l’habitatge, com els increments desorbitats, la conversió massiva en pisos turístics, 
desallotjaments silenciosos, acaparament de pisos buits, contractes abusius, no re-
conèixer drets de persones o associacions...

f. En cas que se’n derivin a la vista de les conclusions, exigir i dur a terme les 
accions de denúncia a tots els nivells que corresponguin per a les responsabilitats 
pertinents.

Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació és tot allò referent a l’acumulació d’immobles que porten a 

terme les entitats financeres i les seves filials, els fons d’inversió, les entitats de ges-
tió d’actius, fons de capital risc i de titulització d’actius i similars a Catalunya i la 
seva incidència en l’àmbit de l’habitatge tant en el mercat privat com en promocions 
qualificades com habitatge de protecció oficial d’acord amb el que estableix l’article 
67.3 del Reglament del Parlament i tal i com va ser aprovat a la moció 5/XIV.
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Contingut bàsic del pla de treball
Composició
La comissió ha de ser integrada per un membre de cada grup parlamentari, ex-

cepte en el cas del grup que obstentin la Presidència i la Secretaria, que podran no-
menar dos membres. La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del 
Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan. D’altra banda, també es preveu 
la possibilitat que hi assisteixin tècnics, responsables polítics, funcionaris públics i 
alts càrrecs de l’Administració, especialistes, membres d’entitats i altres persones 
que es pugui considerar d’interès. La seva regulació es preveu d’acord amb les dis-
posicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
Aquesta comissió d’investigació tindrà la vigència de nou mesos a comptar des 

de l’aprovació del pla de treball. La comissió redactarà un informe final que, si es-
cau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament.

Designació de compareixences
S’establirà un calendari de compareixences davant la Comissió.
Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 

l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic 
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que 
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP CUP- 

NCG; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Pau Morales i Romero, diputat, GP ERC; 
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2022 al 09.12.2022).
Finiment del termini: 12.12.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA 

REPUBLICANA (REG. 77747)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Marta 

Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenta la transac-
ció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la publicitat institucional (tram. 302-00207/13).
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Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP d’Esquerra Republicana
Respecte de l’esmena 2 de modificació del punt 2 de la moció

2. Realitzar el rendiment de comptes anual en seu parlamentària en relació amb 
la publicitat institucional de la Generalitat. El primer rendiment de comptes es durà 
a terme durant la primera quinzena de febrer de 2023.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77745; 77762; 77765; 77766; 77770 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ 

PODEM (REG. 77745)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, David Cid 

Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent 
a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).

Esmena transaccional 1
GP de Ciutadans, GP En Comú Podem
Respecte de l’esmena 2 d’addició d’un nou punt 19 bis

19 bis. El Parlament de Catalunya creu imprescindible que la tramitació en el 
Congrés dels Diputats de la Proposició de llei per garantir el dret a una vida digna 
de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica sigui desbloquejada per perme-
tre’n el debat i la votació d’una iniciativa que busca millorar les condicions de vida 
d’aquests malalts.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 77762)

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 Repu-
blicana, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7 amb l’esmena 4 del GP PSC-Units i l’esmena 7 del GP ERC

7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els professionals sanitaris, 
experts, societats científiques, entitats, associacions i famílies usuàries, sobre el mo-
del d’atenció pediàtrica de la propera dècada a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David 

Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE 

PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 77765)

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra 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 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del con-
seller de Salut (tram. 302-00208/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 5 amb l’esmena 2 del GP PSC-Units i l’esmena 4 del GP 
CUP-UNCG

5. Garantir que els Equips d’Atenció Primària seran els qui assumiran l’atenció 
sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes i dotar-los dels recursos ne-
cessaris.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 77766)

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 6 amb l’esmena 3

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès 
que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l’atenció pediàtrica en els Centres d’Atenció 
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Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com Sabadell, o en 
comarques com l’Anoia, a Santa Margarida de Montbui o en la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 77770)

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

lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 10

10. Reforçar el servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per de-
tectar i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes de salut 
mental, tot posant en marxa un programa d’atenció psicològica gratuïta i sense cita 
prèvia, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt de Catalunya, amb cober-
tura a tota Catalunya i equitat territorial.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77763; 77764 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77763)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd 
(tram. 302-00209/13).

Esmena transaccional amb l’Esmena 6 del GP Socialistes i Units per 
Avançar
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició 

6. A urgir al Govern de l’Estat a donar compliment el compromís assolit i apro-
var el reglament de xarxes tancades amb la màxima celeritat possible, amb l’objectiu 
que la indústria química pugui reduir els costos energètics.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, portaveus

Fascicle segon
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 77764)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd 
(tram. 302-00209/13).

Esmena Transaccional 1
Transacció amb el punt 3 de la moció amb la Esmena 1 de JxCAT i la Esmena 2 
del GP Socialistes i Junts per Catalunya.
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 3

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, així com augmentar la ins-
tal·lació d’energies renovables a Catalunya, tot impulsant i agilitzant de manera 
decidida a Catalunya els parcs eòlics i fotovoltaics, que són imprescindibles també 
per poder subministrar l’energia elèctrica renovable necessària per a la producció 
d’aquest hidrogen verd a través del procés d’electròlisi

Esmena Transaccional 2
Transacció amb la Esmena 2 de JxCAT i la Esmena 4 del GP Socialistes i Junts 
per Catalunya.
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per 
Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. Publicar, en el termini màxim d’un mes, el document complet de la darrera 
actualització de la PROENCAT 2050, a fi de poder veure com aquesta eina impres-
cindible per poder planificar adequadament l’energia a Catalunya i incrementar 
les inversions necessàries per a l’acompliment dels seus objectius contempla les ne-
cessitats d’energia elèctrica pera la producció d’hidrogen verd a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del Departament d’Interior
302-00213/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77744 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77744)

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

Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d’Interior (tram. 302-
00213/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1f

1f. Que el Departament d’Interior ha omès durant més de set mesos la Resolu-
ció del Ministeri de l’Interior que autoritza l’accés per part de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona a la base de dades del Sistema Automático de Identificación Dactilar 
(SAID).

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; por-

taveus

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77773; 77774; 77775; 77776 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, 

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 77773)

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

lunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
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 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català 
(tram. 302-00214/13).
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Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació

2. Presentar, en seu parlamentària en el termini previst en el punt 1, el pla siste-
matitzat, calendaritzat i pressupostat d’impuls de l’ús social del català que es des-
prèn del Pacte Nacional per la Llengua. Aquest Pla ha d’incloure les mesures per 
reduir dèficits d’ús o de presència del català en el sector empresarial i tecnològic, 
el lleure, l’esport, la cultura, l’assistència sanitària i de cures, justícia, drets socials, 
comunicació i interior i les destinades a garantir l’aprenentatge, a tot l’àmbit edu-
catiu de la llengua catalana per part de totes les persones que visquin o treballin a 
Catalunya i no la tinguin com a llengua pròpia, tant en l’àmbit de l’educació formal 
com la de l’educació no formal, i la garantia d’espais d’ús social informal per a nous 
parlants.

Ha d’incloure també incrementar els recursos per millorar l’accés a les forma-
cions en l’aprenentatge del català impulsades per a Generalitat, tant al CNL com 
altres espais, i coordinar amb el món empresarial la flexibilitat horària per tal d’ac-
cedir a aquestes formacions, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats, així 
com també ha de donar importància a la incorporació de la formació i la sensibilit-
zació a la carrera de magisteri i el màster per al professorat de secundària.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR 

(REG. 77774)

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

lunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del 
català (tram. 302-00214/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar
De modificació

3. Presentar en seu parlamentària en el termini previst en el punt 1, el pla siste-
matitzat, calendaritzat i pressupostat de la implementació real del català les escoles 
i instituts, i postobligatòria, en tots els seus àmbits, recursos digitals a l’aula, activi-
tats extraescolars, menjadors, conserges, personal de la neteja... una vegada consta-
tat, com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l’ús. Això comporta: 

a) Formació del professorat de forma generalitzada en conscienciació lingüística, 
en sociolingüística, immersió, ensenyament de llengües minoritzades en contextos 
multilingües, etc, per tal que pugui esdevenir part activa en el procés de fer accessi-
ble la llengua catalana i el seu ús social a la totalitat de l’alumnat, com a dret bàsic 
i com a eina d’igualtat d’oportunitats i cohesió social.

b) Reactivació, actualització i dotació dels Plans Educatius d’Entorn basats en 
el binomi llengua catalana i cohesió social, i motor de l’ús del català en els àmbits 
extraescolars i d’activitats complementàries així com en l’àmbit de tota la comunitat 
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educativa, vinculant l’ús social de la llengua catalana a l’experiència inclusiva, anti-
racista i de construcció comunitària.

c) Responsabilitzar el cos d’inspecció de la tasca de suport i acompanyament a la 
garantia d’ús del català com a llengua vehicular i de la correcta aplicació de la me-
todologia d’immesió i la d’escola catalana.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77775)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra  Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’ús social del català (tram. 302-00214/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació

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

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 77776) 

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del 
català (tram. 302-00214/13).
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Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació

1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar Ple monogràfic 
sobre el català un cop s’hagin establert les bases del Pacte nacional per la llengua 
sempre i quan no sigui més enllà de 3 mesos.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 77779 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.11.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77779)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències so-
cioeconòmiques (tram. 302-00215/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 2.b)

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

Esmena transaccional 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació al punt 2.e)

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

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 263/XIV, sobre la manca 
de suport financer al foment, la recerca i la difusió de la llengua 
de signes catalana per l’Administració general de l’Estat
290-00216/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 77214 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 263/XIV, sobre la 
manca de suport financer al foment, la recerca i la difusió de la llengua de signes 
catalana per l’Administració general de l’Estat (tram. 290-00216/13), us informo del 
següent:

Ens hem adreçat per carta a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione 
Belarra Urteaga, per informar-la de la falta de finançament de la LSC i de l’incom-
pliment de la Disposició final 3a de la Llei 27/2007. Amb l’objectiu de tractar aquest 
tema i de donar compliment a la Resolució 263/XIV del Parlament de Catalunya 
també hem demanat una reunió amb la ministra. Adjuntem la carta.

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 388/XIV, sobre la taula 
de treball sobre les persones desaparegudes sense causa aparent
290-00329/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76956 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 388/XIV, sobre la 
taula de treball sobre les persones desaparegudes sense causa aparent (número de 
tramitació 290-00329/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b), en general, la constitució d’una comissió interdepar-
tamental comporta la necessitat de fer una sèrie de tràmits formals que impliquen i 
requereixen un temps que, en aquest cas, ha superat el termini de 5 mesos establerts 
en la Resolució. De fet, en aquest moment, s’estan elaborant les memòries justifi-
cativa i econòmica, així com la proposta de l’Acord de Govern per a la seva crea-
ció. Un cop creada aquesta, es continuarà amb la creació de la taula de treball, que 
tindrà una funció política i serà el marc en què participaran les entitats i els grups 
parlamentaris.



BOPC 442
28 de novembre de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 36

Paral·lelament, s’està elaborant el reglament de funcionament de la taula de tre-
ball, que es treballarà durant les properes setmanes en el marc de la 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.

Pel que fa a l’apartat c), a la sessió constitutiva de la Taula de treball de les perso-
nes desaparegudes sense causa aparent es convidarà els representants de les entitats 
més representatives en relació amb les persones desaparegudes sense causa aparent 
a Catalunya i un representant de cada grup parlamentari.

En relació amb la participació dels/les consellers/eres en la taula de treball, es 
posarà en el seu coneixement per tal que puguin assistir-hi o delegar la seva parti-
cipació.

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 401/XIV, sobre la prevenció 
de riscos laborals i la millora de la salut en el treball
290-00342/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76979 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 401/XIV, so-
bre la prevenció de riscos laborals i la millora de la salut en el treball (tram. 290-
00342/13), us informo del següent:

En relació amb el punt 1.a), des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral 
(ICSSL), s’executen campanyes i accions de promoció i formació, planificades i en 
execució per donar resposta als objectius plantejats en l’Estratègia Catalana de Se-
guretat i Salut Laboral 2021-2026, per tal de sensibilitzar, informar i assessorar als 
diferents agents de la prevenció: empresariat, personal tècnic de prevenció, delegats/
des de prevenció, etc. de les obligacions i responsabilitats de caire preventiu, per in-
crementar la cultura preventiva i contribuir a la reducció de la sinistralitat laboral.

En relació amb el punt 1.b), a l’oferta d’ocupació pública del 2020 relativa a la 
Inspecció de Treball hi ha 10 places ofertades per al Cos d’Inspectors de Treball i 
Seguretat Social del 2020 i 2 places per al Cos de Subinspectors Laborals, escala 
d’Ocupació i Seguretat Social. Actualment en aquesta oferta pública s’està duent a 
terme el procés selectiu.

Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació de 2021 s’han ofert 4 places més del Cos 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

En relació amb el punt 1.c), els objectius de la Inspecció en la planificació de 
campanyes en aquesta matèria tenen com a finalitat la millora de les condicions de 
treball en els centres de treball, la millora de la gestió preventiva, la vigilància i con-
trol dels riscos de seguretat, ergonòmics i condicions ambientals.

Enguany, s’han incrementat les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral 
en comparativa del període gener a setembre 2021-2022:
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Gener-setembre 2021 2022 increment

Actuacions 20.973 24.941 19%
Infraccions 2.105 4.280 103%
Requeriments 14.396 15.232 5%

Paral·lelament a l’inici de l’onada de calor, i per segon any, s’ha dut a terme la 
Campanya de cop de calor derivada del Pla de l’Organisme Estatal Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, i del qual la Inspecció de Treball de Catalunya també ha 
participat enviant 18.789 requeriments. L’objectiu és per una banda donar especial 
atenció a les condicions de seguretat i salut en aquells sectors particularment afec-
tats per l’exposició a elevades temperatures a l’estiu, entre els quals hi ha el sector 
de la hostaleria i la indústria i per altra actuar de manera prioritària a les peticions 
en relació als riscos per cop de calor.

Com a novetat, aquest setembre d’enguany, s’ha dut a terme una campanya espe-
cífica creada per la Inspecció de Treball de Catalunya, que ha estat l’enviament de 
7.664 requeriments a instal·ladors autoritzats per fer instal·lacions de plaques fotovol-
taiques. En aquest cas, l’objectiu és destacar la importància de l’organització preven-
tiva implantada a l’empresa, especialment els riscos de caiguda en treballs en altura 
han d’estar adequadament avaluats i s’han d’adoptar les mesures preventives neces-
sàries per a eliminar-los o reduir-los, segons la normativa en matèria de seguretat i 
salut laboral. Aquesta campanya s’ha dut a terme davant l’increment d’accidents de 
treball en el sector d’aquestes empreses derivat d’un increment de feina degut a les 
ajudes i subvencions concedides per les diferents administracions públiques per a in-
centivar econòmicament la transició cap a un model energètic renovable i sostenible.

En relació amb el punt 2.a), la delegada del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya a Madrid va comunicar el seu contingut al Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.

En relació amb el punt 2.b), la delegada del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a Madrid va comunicar el seu contingut a la Ministra de Trabajo y Economía 
Social.

Barcelona, 16 de novembre de 202
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 438/XIV, sobre la represa 
de la periodicitat anual de la publicació del Baròmetre d’Innovació 
de Catalunya
290-00374/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76980 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 438/XIV, sobre la 
represa de la periodicitat anual de la publicació del Baròmetre d’Innovació de Cata-
lunya (tram. 290-00374/13), us informo del següent:

En relació a l’apartat a), el Baròmetre de la Innovació i la transformació digital 
i verda a Catalunya 2021 es va publicar el 30 de maig de 2022 i està disponible al 
web d’ACCIÓ

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConei-
xement/eic-barometre-de-la-innovacio-a-catalunya-2021

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-barometre-de-la-innovacio-a-catalunya-2021
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-barometre-de-la-innovacio-a-catalunya-2021
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En relació amb l’apartat b), el Baròmetre de la Innovació a Catalunya (actual-
ment Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya) és 
un exercici pioner en l’anàlisi de la innovació que es publica anualment des de l’any 
2014.

L’edició del 2020 no es va realitzar, de forma excepcional, degut a que l’enques-
tació s’havia de realitzar en el moment més àlgid de la COVID –19, amb empreses 
fortament afectades per la crisi derivada de la pandèmia.

No obstant això, el Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a 
Catalunya té un caràcter anual. Així ha estat des de 2014, amb una única excepció 
per l’emergència de la pandèmia, i així està previst que continuï.

Barcelona, 16 de novembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 454/XIV, sobre el 
reconeixement de la discapacitat per a les persones amb esclerosi 
lateral amiotròfica
290-00385/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 76694 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

A la Mesa de la comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 454//XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones amb esclerosi 
lateral amiotròfica (290-00385/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), El Departament de Drets Socials actua en consonància amb 
la llei de la dependència de l’Estat espanyol, que és la que estableix els paràmetres 
de valoració de les persones sol·licitants. Actualment, en el procediment de la de-
pendència de les persones afectades amb ELA, el Departament de Drets Socials 
s’ha posat en marxa un procediment per efectuar el seguiment i la priorització de la 
tramitació dels expedients de les persones afectades amb ELA. Aquest circuit s’ha 
establert en coordinació amb el Departament de Salut i la Fundació Miquel Valls, 
de manera que es garanteix el seguiment i la priorització dels expedients i tràmits de 
les persones malaltes d’ELA. Les persones afectades amb ELA reben un tractament 
prioritari i d’urgència en el procés de valoració de la dependència i en la realització 
del PIA i també en la valoració de la discapacitat.

Sens perjudici d’aquest fet, des del Departament instem al govern de l’Estat i al 
Congrés dels Diputats a legislar sobre les persones diagnosticades amb Esclerosi 
Lateral Amiotròfica i a garantir-ne el finançament adequat, així com l’atenció que 
requereixen.

En aquest sentit, i pel que fa al cuidador o cuidadora de vint-i-quatre hores, el 
finançament que ofereix actualment l’Estat espanyol no permet garantir aquest ser-
vei a les persones usuàries. El servei d’atenció domiciliària (SAD) que existeix no 
és mai de 24h i no es pot assumir per part dels ens locals ni pels serveis que ofereix 
la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als punts b) i c), seguint les recomanacions de la Comissió Europea, 
i en línia amb les European Reference Networks (ERN) en malalties minoritàries 
(MM) i complexes, el desplegament del Model d’Atenció a les MM a Catalunya es fa 
per grups temàtics d’MM. En aquest sentit, la Instrucció 12/2015 del CatSalut recull 
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el model d’atenció i l’ordenació per Xarxes d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) de 
referència per a grups temàtics.

La XUEC del grup temàtic d’MM neuromusculars, on s’inclou l’ELA, es va de-
signar al febrer de 2020 i compren les Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) següents: 
Sant Joan de Déu (pediatria); Vall d’Hebron (pediatria i adults); Sant Pau (adults); 
Germans Trias i Pujol (adults); Hospital de Bellvitge (adults); i Hospital Parc Taulí 
(adults).

Amb aquesta disposició, el model d’atenció a les MM optimitza els recursos dis-
ponibles i l’adequació de l’atenció, i pretén establir nivells i circuits assistencials que 
garanteixin la qualitat i l’eficiència, la continuïtat assistencial i l’acompanyament 
del malalt i la seva família en el transcurs de la malaltia. Així mateix, les XUEC 
es coordinen amb els nivells assistencials de salut i de l’àmbit social més propers 
al domicili de la persona afectada, per tal de donar un servei integrat, i el més per-
sonalitzat i eficient possible. Tots els detalls sobre les convocatòries, la designació 
i compromisos es pot consultar al Canal Salut: http://catsalut.gencat.cat/ca/provei-
dors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/.

L’ELA es troba també englobada en la xarxa europea de referència ERN-NMD 
(neuromuscular diseases), en què participen els centres de Catalunya següents: Hos-
pital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital de Sant Pau, i Hospital de 
Bellvitge. Donat que tots aquests centres participen en la XUEC en MM neuromus-
culars a Catalunya, el treball en xarxa de la XUEC permet que el coneixement i les 
oportunitats europees arribin al sistema de salut de Catalunya i d’aquesta manera a 
tots els pacients de Catalunya.

Pel que fa a l’atenció i la seva accessibilitat, val a dir que el Real decreto 
1030/2006 pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de  
Salut i el procediment per a la seva actualització, preveu a l’annex II, la Cartera  
de serveis comuns de l’atenció primària, la rehabilitació bàsica, que comprèn les ac-
tivitats d’educació, prevenció i rehabilitació que siguin susceptibles de realitzar-se 
en l’àmbit de l’atenció primària, en règim ambulatori, prèvia indicació mèdica, i 
d’acord amb els programes de cada servei de salut, incloent l’assistència domiciliària 
si es considera necessària per circumstàncies clíniques o per limitacions en l’acces-
sibilitat. Així mateix, l’annex III, Cartera de serveis comuns d’atenció especialitza-
da, també estableix diverses previsions respecte de les corresponents actuacions de 
rehabilitació.

Així mateix, i d’acord amb la normativa exposada, la Instrucció 06/2008 de 
Rehabilitació ambulatòria i domiciliària estableix el marc organitzatiu de la reha-
bilitació, les seves modalitats, el procediment de derivació i el seguiment d’aquesta 
prestació i dona garantia d’accessibilitat de rehabilitació domiciliària, quan està in-
dicada, al 100% del territori.

L’apartat 3.2. de la Instrucció regula la indicació de la necessitat de rehabilitació 
en cas de determinats processos d’atenció de rehabilitació, i indica que els centres 
sanitaris que compleixin els requeriments i criteris necessaris per avaluar la necessi-
tat de rehabilitació seran acreditats com a centres sanitaris derivadors de referència.

D’acord amb la Instrucció, tots els centres de la XUEC de malalties minoritàries 
neuromusculars i unitats d’ELA són centres derivadors de referència en cas d’aten-
ció domiciliària a persones malaltes neuromusculars amb discapacitat greu i també 
en cas d’entrenament muscular en rehabilitació respiratòria.

Barcelona, 11 de novembre de 2022
Carles Campuzano i Canadés, conseller de Drets Socials

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 132/XIV, sobre l’impuls 
de les polítiques LGBTI
390-00132/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 77206 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 132/XIV, sobre l’impuls de les po-
lítiques LGBTI (tram. 390-00132/13), us informo del següent:

El Govern de Catalunya està enfortint la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI (SAI), que ja compta amb 112 serveis a tot el país. Aquests serveis responen 
al principi d’equitat territorial, amb l’objectiu que qualsevol persona del col·lectiu 
pugui accedir a un servei especialitzat visqui on visqui. A través dels SAI es pot ve-
hicular qualsevol denúncia per LGBTI-fòbia, tant les de caràcter administratiu com 
les penals, i rebre assessorament legal o atenció psicològica.

Amb els primers pressupostos del Departament d’Igualtat i Feminismes, per 
avançar en el dret a la reparació quan es produeixen agressions per delictes d’odi, 
com l’LGBTI-fòbia, la Generalitat ha passat a fer-se càrrec de les intervencions mè-
diques no cobertes per la cartera de serveis bàsics de salut, sense que faci falta es-
perar la sentència judicial ni la identificació de l’agressor.

Enguany, entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i els ens locals, s’ha sig-
nat el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finança-
ment als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció 
de la igualtat i els feminismes. En el cas de les polítiques LGBTI+, el 2022 hem 
multiplicat per tres el pressupost destinat a la Xarxa SAI LGBTI i a partir de l’any 
vinent multipliquem gairebé per sis els recursos destinats a la Xarxa. Tots aquests 
recursos es dirigeixen a la contractació del personal tècnic del servei, finançant el 
70% del cost de la contractació en el cas dels municipis i fins al 100% en el cas dels 
consells comarcals, que seran de nivell A21 i tindran jornada completa al servei per 
tal de millorar l’atenció oferta pel servei i reforçar el paper dels SAI pel que fa al 
desplegament de les polítiques públiques LGBTI a tot el territori.

L’augment dels recursos econòmics destinats a la Xarxa SAI LGBTI i la concen-
tració d’aquests recursos en la contractació de personal tècnic a jornada completa té 
precisament l’objectiu la dignificació de les condicions de treball, l’especialització  
i l’estabilització dels professionals de la Xarxa.

La Llei 11/2014 inclou el deure d’intervenció del personal de les administracions 
públiques de Catalunya que vol dir l’obligació de comunicar qualsevol discrimina-
ció o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere 
en cas que en tinguin coneixement o sospita fonamentada. Aquest deure ha facilitat 
que en els darrers 7 anys s’hagi impartit formació a gairebé 30.000 treballadors i 
treballadores públiques, tant de la Generalitat com d’altres administracions. També 
destacar el nou Postgrau de Polítiques LGBTI a la Gestió Pública, destinat a for-
mar i capacitar professionals per millorar l’atenció a les persones i el desplegament 
d’aquestes polítiques.

La demanda de formació darrerament també ha vingut per part d’empreses del 
sector privat a qui hem impartit accions formatives. En serien un exemple el Grup 
Clece, el grup Inditex o empreses com Amiblu, de Camarles, amb la qui la setmana 
passada vam impartir formació a 150 treballadors i treballadores arran que a la seva 
plantilla hi havia una treballadora trans. Per això, el maig de 2022 vam impulsar 
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dos microcursos en diversitat LGBTI+ per a empreses que s’han dissenyat amb l’ob-
jectiu de poder oferir formació a treballadors i equips directius de les empreses. En 
aquest moment s’estan fent proves pilot amb Pimes i disposem de 5.000 llicències 
per afavorir la formació de noves empreses.

També s’ha fet formació i acompanyament a les empreses socials que han con-
tractat persones trans a través del programa Formació-Ocupació de la Generalitat.

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes s’han dut a terme campanyes en 
l’àmbit LGBTI+, en molts casos arran de diades significatives pel col·lectiu. El passat 
28 de juny de 2022, el dia de l’Orgull o l’alliberament LGBTI el Govern va impulsar 
una campanya institucional amb el lema «Orgull de país», que també va comptar 
amb un acte institucional i actes a tots els territoris.

També s’està treballant en l’elaboració d’una sèrie de guies específiques per in-
corporar la perspectiva LGBTI en diversos àmbits i s’ha impulsat una campanya a 
partir del Projecte Talent Creatiu i Empresa, en el que els estudiants d’escoles d’arts 
i disseny han dissenyat una sèrie de cartells contra la LGBTI-fòbia al món de l’es-
port. Els cartells guanyadors s’han imprès i a través de la Xarxa SAI es faran arribar 
als equipaments esportius.

Aquesta legislatura ha marcat un punt d’inflexió en la importància de les políti-
ques LGBTI+ pel Govern de la Generalitat, les quals són polítiques de garantia dels 
drets humans i, com a tals, formen part de l’eix de transformació feminista que lide-
ra el Departament d’Igualtat i Feminismes i que ha de ser transversal a l’actuació de 
tot el Govern.

Barcelona, 17 de novembre de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 141/XIV, sobre la creació d’un 
fons de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a 
Vandellòs
390-00141/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 76981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.11.2022

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 141/XIV, sobre la creació d’un fons 
de transició nuclear just amb els territoris propers a Ascó i a Vandellòs (tram. 390-
00141/13), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Treball va crear a finals de 2021 el Fons de Transi-
ció Nuclear amb l’objectiu de preparar els territoris afectats pel futur tancament de 
les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós.

Aquest fons està dotat amb 24 milions d’euros anuals i finançarà accions de 
desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zones afectades 
pel futur tancament de les centrals en funcionament a Catalunya.

El fons es finançarà a partir de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient, creat per llei l’abril de l’any passat.

Per mitjà de la llei de mesures fiscals per al 2022 s’incorpora la creació del fons 
de transició nuclear, finançat amb el 20% dels ingressos relacionats amb la produc-
ció d’energia nuclear corresponents al mencionat impost.

L’objectiu és:
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1. Facilitar la generació d’un teixit econòmic alternatiu davant l’eventual finalit-
zació de la vida útil de les centrals nuclears per diversificar l’economia i generar les 
oportunitats laborals.

2. Fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de pro-
ducció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Per tant:
1. Desenvolupament socioeconòmic
2. Promoció i millora de la competitivitat
3. Diversificació econòmica
4. Transició energètica de les zones afectades
Actua, doncs, davant la potencial desaparició d’una mitjana de 3.000 llocs de 

treball directes i incideix en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix 
Camp, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, que envolten les centrals nu-
clears d’Ascó i Vandellós.

El Fons finançarà projectes transversals o estratègics a través d’accions directes 
o complementant convocatòries ordinàries de les temàtiques següents:

1. Transició energètica
2. Reindustrialització
3. Sector agroalimentari
4. Sector noves tecnologies
5. Turisme vinculat al patrimoni natural i cultural
6. Desenvolupament rural
Hi hauria un Ple del Fons, que:
– Seria l’òrgan de participació dels ens locals i agents socioeconòmics
– Establiria les directrius d’actuació i l’aplicació dels recursos del Fons
– Analitzaria les possibilitats de participació i de finançament de projectes
– Es reuniria com a mínim una vegada a l’any amb caràcter ordinari
– S’adscriuria al Departament competent en matèria d’empresa.
També hi hauria 2 Comissions executives, una per cada àmbit (Ascó i Vandellòs), 

que realitzarien la gestió executiva, el control i el seguiment del Fons, seguint les 
directrius acordades per la Comissió.

La Secretaria d’Empresa i Competitivitat està treballant en la proposta de re-
glament del Fons, conjuntament amb els actors que n’estarien implicats en la seva 
gestió:

– Diputació de Tarragona
– Consells comarcals del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta
– Les alcaldies dels municipis que formen part de la Zona i del Pla d’Emergència 

Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós
– Les organitzacions empresarials més representatives
– Les organitzacions sindicals més representatives
– La Cambra de comerç de Reus i Cambra de comerç de Tortosa
– Representants d’altres departaments de la Generalitat.
Ja s’han organitzat tres reunions de treball amb els actors mencionats i s’espera 

aprovar el primer pla d’inversions a principis del 2023.

Barcelona, 16 de novembre de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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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 de la Infància 
amb el conseller de Drets Socials sobre les línies d’actuació 
i les polítiques socials en l’àmbit de la infància
354-00161/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 74099).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la manca de tramitació de les multes 
de trànsit a ciutadans de la Unió Europea
354-00197/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres al-
tres diputats del GP PSC-Units (reg. 75495).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.11.2022.

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

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la manca de 
tramitació de les multes de trànsit a ciutadans de la Unió Europea
356-00912/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del GP 
PSC-Units (reg. 75496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de Míriam Feu, cap d’Anàlisi Social 
i Incidència de Càritas Barcelona, davant la Comissió de la Infància 
perquè presenti l’informe Cuidar i créixer en fragilitat: famílies, 
infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
356-00913/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jessica González Herrera, del GP ECP (reg. 75503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les sentències contra resolucions de la Direcció 
General relatives a menors en situació de desemparament
356-00917/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 75618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies 
estratègiques i els eixos d’actuació de la seva secretaria
356-00930/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 76417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català de 
l’Acolliment i l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les línies estratègiques i els eixos d’actuació de 
l’Institut
356-00931/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 76418).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les 
línies estratègiques i els eixos d’actuació de la seva secretaria
356-00932/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 76419).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Bombers Voluntaris de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació de la Federació
356-00936/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb tres altres diputats del  
GP PSC-Units (reg. 76492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.11.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi l’informe Cuidar i créixer en fragilitat: famílies, infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat
356-00938/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 76650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les línies de treball de la Direcció General
356-00945/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 76983).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les 
línies de treball de la Secretaria en matèria d’infància i adolescència
356-00946/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 76984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

Proposta de compareixença de la gerenta de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè 
informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 15/2022, sobre el cànon de l’aigua i altres 
tributs de l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent a l’exercici 
del 2019
362-00001/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 76384).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 23.11.2022.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de 
Drets Socials sobre les polítiques socials en l’àmbit de la infància del 
seu departament
355-00075/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Drets Socials (reg. 
74807).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 22.11.2022.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Projecte de pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
corresponent al 2023
334-00066/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 76955 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2022

A la Mesa del Parlament
Il·lustres senyors,
En compliment del que disposa l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 7/2019, del 14 

de novembre, de modificació de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, us trameto, adjunt, l’Acord 110/2022 d’aprovació de la modificació de 
l’Acord 84/2022, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’aprovació del 
projecte de pressupost corresponent a l’exercici 2023 i els seus annexos, que va ser 
aprovat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en data 14 de novembre 
de 2022, juntament amb el certificat de l’Acord.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 15 de novembre de 2022
Xevi Xirgo i Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament d’Isidre Cordovilla Rodríguez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 3 d’agost de 2022, Isidre Cordovilla Rodríguez va ser nomenat assistent de ti-
pus 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya i el que disposen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Isidre Cordovilla Rodríguez assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 24 de novembre de 
2022, i agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de cessament de Maria Elena Fort Cisneros com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 15 de juliol de 2021, Maria Elena Fort Cisneros va ser nomenada coordinado-
ra del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya i el que disposen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Maria Elena Fort Cisneros coordinadora del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 24 de novembre 
de 2022, i agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
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Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de nomenament de Maria Elena Fort Cisneros com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 23 de novembre de 2022, el president del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya ha proposat nomenar Maria Elena Fort Cisneros assistent de tipus 1 del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

Les funcions d’aquest càrrec de confiança, de conformitat amb els acords de la 
Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 i del 3 de març de 2021, són l’assistèn-
cia, l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya i l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Maria Elena Fort Cisneros assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 24 de novembre de  
2022, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Resolució de nomenament de Jordi Font Renom com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 23 de novembre de 2022, el president del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya ha proposat nomenar Jordi Font Renom coordinador del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada, de 25 de març de 2019 i 3 
de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec són la coordinació dels serveis d’as-
sistència i d’assessorament del grup parlamentari per al qual ha estat nomenat, així 
com la direcció i gestió del personal eventual que té la condició de personal assis-
tent del grup.
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D’acord amb el que estableix l’article 40 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya i l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Jordi Font Renom coordinador del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, com a personal eventual, amb efectes del 25 de novembre de 2022, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta primera del Parlament en 
funcions de presidenta, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, en virtut 
dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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	356-00936/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de la Infància perquè exposi l’informe Cuidar i créixer en fragilitat: famílies, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
	356-00938/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies de treball de la Direcció General
	356-00945/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria en matèria d’infància i adolescència
	356-00946/13
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la gerenta de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2022, sobre el cànon de l’aigu
	362-00001/13
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Drets Socials sobre les polítiques socials en l’àmbit de la infància del seu departament
	355-00075/13
	Sol·licitud
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	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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