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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic i es deroga el Reglament 
(CE) 2679/98 del Consell
295-00162/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
mesures d’importació, exportació i trànsit de les armes de foc, 
llurs components essencials i municions, i pel qual s’aplica l’article 
10 del Protocol de les Nacions Unides contra la fabricació i el 
tràfic il·lícits d’armes de foc, llurs peces i components i municions, 
que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la 
delinqüència transnacional organitzada
295-00163/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 42, tinguda el 13.12.2022, DSPC-P 88.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 79434; 79436; 79445; 79446; 79483 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79434)

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

Avançar, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i Irene Negre i Estorach, diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació 
de l’article 8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que in-
cideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de 
l’òrgan de govern (tram. 202-00051/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar i GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article únic

«L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons es correspon amb els Municipis que 
es troben en un cercle no superior a 30 km de radi, concèntric a les centrals nuclears 
i que es correspon amb el municipis de Catalunya que es troben dins les zones de 
planificació I i II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears 
d’Ascó i Vandellòs (PENTA).

Dins aquest àmbit territorial, els municipis beneficiaris del fons seran: 
a) En la zona de planificació del PENTA I, tots els municipis de la seva àrea d’in-

fluència.
b) En la zona de planificació del PENTA II, tots els municipis de menys de 12.000 

habitants de les comarques de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona.
El repartiment del fons es farà, inicialment, segons el següent barem: 
– El 50% pels municipis beneficiaris de la zona de planificació del PENTA I.
– El 50% pels municipis beneficiaris de la zona de planificació del PENTA II.
En el cas d’existència de romanents no transferits a projectes dels recursos pre-

vistos per una zona de planificació, aquests podran destinar-se a projectes d’una 
altra zona de planificació.
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Extraordinàriament es pondran finançar projectes públics d’especial interès ter-
ritorial i estratègics a les Terres de l’Ebre fora de l’àmbit establert, amb un límit del 
10% del fons.

Les línies d’actuació [...]»

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar i GP de Junts per Catalunya
De modificació de la disposició final primera

«Es crea l’òrgan de govern que gestionarà el Fons de Transició Nuclear. Aquest 
òrgan està format per: 

Presidència: 
– 1 representant del Departament d’Empresa i Treball 
Vicepresidència: 
– L’alcalde o alcaldessa d’Ascó.
– L’alcalde o alcaldessa de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
Vocals: 
– 10 membres, dos membres per cada Consell Comarcal a proposta del Ple de 

cadascun dels ens comarcals (Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat i Baix 
Camp).

– 2 alcaldes o alcaldesses, de la zona de planificació del PENTA I (Ascó) i 2 al-
caldes o alcaldesses de la zona de planificació del PENTA I (Vandellós i Hospitalet 
de l’Infant). Essent obligatòriament membres, l’alcalde o alcaldessa del poble més 
petit i del més gran de cada zona.

– 1 representant de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).
– 4 membres, a proposta de les organitzacions sindicals i empresarials més re-

presentatives al territori.
– 1 representant de la Cambra de Comerç Tortosa.
– 1 representant de la Cambra de Comerç de Reus.
Es farà una assemblea ampliada, com a mínim un cop a l’any, amb tots els alcal-

des i alcaldesses dels municipis beneficiaris del fons.»

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar i GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una disposició transitòria

«Per l’exercici 2023, i de forma excepcional, el repartiment del fons dels muni-
cipis de la zona de planificació del PENTA II es realitzarà de forma igualitària en-
tre tots els municipis, sempre i quan es justifiqui la seva destinació en la realització 
d’actuacions directament relacionades amb la promoció econòmica, la generació de 
llocs de treball o la transició energètica.»

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar i GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’exposició de motius

«També es creu necessari que aquesta modificació delimiti clarament l’àmbit 
territorial del fons i que deixi ben clar quins municipis de les comarques afectades 
en són beneficiaris. Per aquest motiu i per coherència amb els objectius que pretén 
assolir el fons, es considera que els municipis beneficiaris han de ser aquells que es 
troben, d’acord amb el Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears 
d’Ascó i Vandellòs (PENTA) a les Zones de Planificació I i II, la qual cosa impli-
caria els municipis catalans que es trobin en un cercle de no més de 30 km de radi, 
concèntric a les dos centrals nuclears, amb unes característiques concretes.»
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar i GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’exposició de motius

«Per tal de poder complir amb els objectius exposats, rellançar i equilibrar els 
territoris beneficiaris del fons, i què els municipis puguin fer ús del fons per l’exercici 
2023, s’ha establert una disposició transitòria que afecta els municipis de la zona de 
planificació del PENTA II per tal que de forma excepcional puguin rebre els diners 
del fons, substituint la presentació de projectes per una justificació sobre la destina-
ció en la realització d’actuacions, ja què de no fer-ho, seria impossible que, degut 
a les dates d’aprovació d’aquesta norma, aquests municipis poguessin beneficiar-se 
del fons.

Finalment, a [...]»

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Joaquim Paladella Curto, diputat, GP PSC-Units. 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Irene Negre i Estorach, diputada, GP JxCat

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 79436)

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern 
(tram. 202-00051/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació de l’article únic

Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020
Es modifica la lletra c de l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«c) El 50% 90% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, em-
magatzematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear s’han de destinar 
a nodrir un fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de 
transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la pro-
ducció d’energia elèctrica nuclear. El 10% dels ingressos es destinen a la Generalitat 
de Catalunya pels conceptes de gestió per la recaptació de l’impost i de distribució 
del Fons de Transició Nuclear.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons es correspon amb els Municipis que 
es troben en un cercle no superior a 30km de radi, concèntric a les centrals nuclears 
i que es correspon amb el municipis que es troben dins les zones de planificació I i 
II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears d’Ascó i Van-
dellòs (PENTA).

Per a la distribució del fons es diferencien dos àmbits territorials a partir dels 
dos emplaçaments nuclears i coherent amb la base imposable. A l’àmbit territorial 
de les centrals nuclears d’Ascó I i II li correspondrà el 66,5% del Fons de Transició 
Nuclear, mentre que a l’àmbit territorial de la central nuclear Vandellòs II li cor-
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respondrà el 33,5% del Fons. Els criteris de distribució del fons dins de casa àmbit 
territorial seran els següents: 

– Els municipis amb les instal·lacions nuclears, Ascó i Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, tindran assignat de manera directa i sense cap més criteri de distribució un 
5% del Fons assignat al seu àmbit territorial.

– Els municipis situats dins el radi de 3 quilòmetres (Zona IA del PENTA), inclo-
sos els municipis amb instal·lacions nuclears, tindran assignat un 5% del Fons, que 
es distribuirà ponderadament segons superfície municipal afectada i superfície de 
nuclis de població afectats.

– Els municipis situats dins el radi de 3 a 5 quilòmetres (Zona IB del PENTA), 
exceptuant els municipis amb instal·lacions nuclears, tindran assignat un 15% del 
Fons, que es distribuirà ponderadament segons superfície municipal afectada i su-
perfície de nuclis de població afectats.

– Els municipis situats dins el radi de 5 a 10 quilòmetres (Zona IC del PENTA), 
exceptuant els municipis amb instal·lacions nuclears, tindran assignat un 25% del 
Fons, que es distribuirà ponderadament segons superfície municipal afectada i su-
perfície de nuclis de població afectats.

– Els municipis situats dins el radi de 10 a 30 quilòmetres (Zona II del PENTA), 
exceptuant els municipis amb instal·lacions nuclears, tindran assignat un 40% del 
Fons. Cada municipi situat dins aquest radi tindrà assignat un mínim de 100.000€ 
anuals, i la resta del Fons assignat a cada àmbit es distribuirà ponderadament se-
gons distància, superfície municipal afectada i superfície de nuclis de població afec-
tats. La distància del municipi vindrà determinada per la longitud del radi mesurat 
des dels centres definits en el PENTA fins al punt més proper del límit municipal 
corresponent.

– Les comarques situades dins el radi de 0 a 30 quilòmetres (Zones IA, IB, IC, i 
II del PENTA), tindran assignat un 10% del Fons, que es distribuirà ponderadament 
segons superfície comarcal afectada i superfície de nuclis de població afectats.

Als efectes de calcular les superfícies de nuclis de població afectats es considera-
ran les superfície dels sòls urbans qualificats com a residencials continguts al Mapa 
Urbanístic de Catalunya (MUC).

Les línies d’actuació prioritàries, objecte de ser finançades pel fons, són: projec-
tes de reindustrialització, transició energètica, àmbit agroalimentari (inclòs agríco-
la), turime, noves tecnologies i sector públic.

Les actuacions objecte de finançament estaran relacionades amb la millora del 
medi ambient, i podran presentar-se projectes vinculats a: la gestió dels espais na-
turals protegits; la restauració ambiental; les activitats relacionades amb el sector 
agrícola i ramader preferentment en ecològic; l’ordenació i la gestió forestal; la pre-
venció d’incendis forestals; la implantació d’energies renovables a través d’autocon-
sum i/o comunitats energètiques; l’educació i sensibilització ambiental, les mesures 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com el conjunt de mesures conside-
rades en l’Agenda Rural de Catalunya.

Es podran finançar l’elaboració de projectes, l’execució d’actuacions específi-
ques, el funcionament d’entitats sense ànim de lucre, i la contractació de personal 
vinculat a l’elaboració dels projectes i/o actuacions específiques.

Els destinataris del Fons de Transició Nuclear seran el conjunt d’agents públics 
i privats, a excepció de les grans empreses, amb seu social/fiscal als municipis i co-
marques de l’àmbit territorial d’afectació, com son: els Ajuntaments, les Entitats 
Municipals Descentralitzades, els Consells Comarcals, els organismes vinculats als 
municipis o Consells Comarcals (empreses públiques, consorcis), les petites i mitja-
nes empreses, les cooperatives, i les entitats sense ànim de lucre.

Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria d’empresa i treball 
de medi ambient, sostenibilitat i agenda rural. El règim de gestió d’aquest fons es 
regula per un reglament que ha de preveure la participació en la governança i en la 
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determinació de prioritats d’actuació del fons, de les entitats locals, especialment els 
Ajuntaments, així també com d’altres entitats locals de caràcter supramunicipal de 
les zones afectades i de les organitzacions empresarials i sindicals de petites i mitja-
nes empreses i sindicats agraris més representatives.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació de la disposició final primera

Primera. Creació d’òrgan de govern
Es crea l’òrgan de govern que gestionarà el Fons de Transició Nuclear. Aquest 

òrgan està format per: 
Co - Presidència: 
– Alcalde/ssa d’Ascó.
– Alcalde/ssa de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
Vocals: 
– 10 membres, dos membres per cada Consell Comarcal a proposta del Ple de 

cadascun dels ens Comarcals.
– 4 membres, a proposta de les organitzacions empresarials i sindicals més re-

presentatives al territori.
– 2 membres, nomenats pel Departament competent de la Generalitat.
– 1 membre de cada municipi inclós a la Zona I del PENTA, i designats pels ple-

naris municipals.
– 2 membres per cada Consell Comarcal a proposta del Ple de cadascun dels 

ens Comarcals.
– 2 membres a proposta de les organitzacions agràries més representatives al 

territori.
– 2 membres a proposta de PIMEC
– 2 membres d’entitats del tercer sector
– 1 membre per cada Denominació d’Origen amb territori inclòs en la Zona 

II del Penta
– 2 membres nomenats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-

da Rural.
Aquest òrgan serà desenvolupat reglamentàriament.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79445)

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de l’article 
8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de 
govern (tram. 202-00051/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de l’article únic

Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020
Es modifica la lletra c de l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
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l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«c) El 50% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagat-
zematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear s’han de destinar a no-
drir un fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de tran-
sició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció 
d’energia elèctrica nuclear.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons es correspon amb els Municipis que 
es troben en un cercle no superior a 30km de radi, concèntric a les centrals nuclears 
i que es correspon amb el municipis que es troben dins les zones de planificació I i 
II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears d’Ascó i Van-
dellòs (PENTA).

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons és la zona afectada per activitats de 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, els municipis catalans que el seu nu-
cli de població principal es trobi comprès en el cercle de fins 25 km de radi a l’entorn 
de les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs.

El Fons de Transició Nuclear es podrà també destinar als municipis catalans 
que formen part de la Zona II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals 
Nuclears d’Ascó i Vandellós, sempre que contribueixin directament a la millora de 
la competitivitat i de la diversificació econòmica de les zones afectades. Els munici-
pis inclosos de nou amb aquest segon radi només es podran beneficiar d’actuacions 
impulsades per les administracions públiques, excloent-hi les inversions de caràcter 
privat.

Les línies d’actuació prioritàries, objecte de ser finançades pel fons, són: projec-
tes de reindustrialització, transició energètica, àmbit agroalimentari (inclòs agríco-
la), turime, noves tecnologies i sector públic.

Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria d’empresa i tre-
ball. El règim de gestió d’aquest fons es regula per un reglament que ha de preveu-
re la participació en la governança i en la determinació de prioritats d’actuació del 
fons, de les entitats locals, especialment els Ajuntaments, així també com d’altres 
entitats locals de caràcter supramunicipal de les zones afectades i de les organitza-
cions empresarials i sindicals més representatives.

Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria d’empresa i tre-
ball. El règim de gestió d’aquest fons es regula per un reglament que ha de preveure 
la participació en la determinació de les prioritats d’actuació del fons, dels ajunta-
ments, de les entitats locals de les zones afectades i de les organitzacions empresa-
rials i sindicals més representatives.

L’òrgan de govern del fons de transició nuclear integrarà amb una funció relle-
vant els ajuntaments dels municipis on es troben les instal·lacions nuclears i els con-
sells comarcals dels municipis de la zona I.»

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió de tota la disposició final primera

Primera. Creació d’òrgan de govern
Es crea l’òrgan de govern que gestionarà el Fons de Transició Nuclear. Aquest 

òrgan està format per: 
Presidència: 
– Alcalde d’Ascó.
– Alcalde de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
Vocals: 
– 10 membres, dos membres per cada Consell Comarcal a proposta del Ple de 

cadascun dels ens Comarcals.
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– 4 membres, a proposta de les organitzacions empresarials i sindicals més re-
presentatives al territori.

– 2 membres, nomenats pel Departament competent de la Generalitat.
Aquest òrgan serà desenvolupat reglamentàriament.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del títol 

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, en relació al fons de 
transició nuclear i la creació del seu òrgan de govern.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP MIXT (REG. 79446)

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

que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sec-
tor públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern 
(tram. 202-00051/13).

Esmena
Grup Mixt
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 79483)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 122 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de 
govern (tram. 202-00051/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació de l’article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020

Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020
Es modifica la lletra c de l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que resta redac-
tada de la manera següent: 
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«c) El 50% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, em-magat-
zematge i transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear s’han de destinar a no-
drir un fons per a finançar actuacions de desenvolupament soci-econòmic i de tran-
sició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció 
d’energia elèctrica nuclear.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest fons es correspon amb els Municipis cata-
lans que es troben en un cercle no superior a 25 km de radi, concèntric a les centrals 
nuclears d’Ascó i Vandellòs.

El repartiment del fons serà, d’almenys, un 50% pels municipis beneficiaris de la 
zona de planificació del Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclears 
d’Ascó i Vandellòs (PENTA I).

El Fons de Transició Nuclear es podrà també destinar als municipis catalans 
que formen part de la Zona II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals 
Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA II), sempre que contribueixin directament a la 
millora de la diversificació econòmica de les zones afectades i a la seva recuperació 
ambiental.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació de Article únic. Modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020

«Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria d’empresa i tre-
ball. El règim de gestió d’aquest fons es regula per un reglament que ha de preveu-
re la participació en la governança i en la determinació de prioritats d’actuació del 
fons, de les entitats locals, especialment els Ajuntaments, així també com d’altres 
entitats locals de caràcter supramunicipal de les zones afectades i de les organitza-
cions empresarials i sindicals més representatives.»

Hi ha de dir: 
«Aquest fons està adscrit al departament competent en matèria d’empresa i tre-

ball. El règim de gestió d’aquest fons es regula per un reglament que ha de preveure 
la participació en la governança i en la determinació de les prioritats d’actuació 
del fons, dels ajuntaments de la zona de planificació del PENTA I, dels consells co-
marcals de les zones afectades i de les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives.»

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN 

NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 

PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 78220)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Maria Dolors Sabater i Puig, presi-
denta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, Irene Aragonès Gràcia, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Francesc Ten i Costa, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística 
que pateixen les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals (tram. 
250-00844/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP En Comú Podem
D’addició a l’encapçalament

«[...] presenten la Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística que pa-
teixen les persones cegues catalanoparlants i occitanoparlants a l’Aran...»

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP En Comú Podem
D’addició d’un epígraf e al punt 1

1. [...]
e) Fer extensius tots els acords d’aquesta proposta de resolució a l’aranès per a 

les persones cegues occitanoparlants a l’Aran.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG. Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, 
GP PSC-Units. Marta Vilalta i Torres, portaveu; Irene Aragonès Gràcia, diputa-
da, GP ERC. Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Francesc Ten i Costa, diputat, GP 
JxCat. David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Arimany i Manso, delegat de 
la Comissió Tècnica pel Desdoblament de la Línia R3 Osona-Ripollès, 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè presenti 
l’informe sobre la proposta ferroviària per al desenvolupament del 
corredor de la línia R3
356-00971/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristina Casol Segués, juntament amb un altre diputat del GP JxCat 
(reg. 77935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 02.12.2022.

Sol·licitud de compareixença del president de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre les polítiques de planificació de la nova 
etapa
356-00976/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristina Casol Segués, del GP JxCat (reg. 78277).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 02.12.2022.

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

Compareixença de la secretaria d’Hisenda i del director de Loteries 
de Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar 
sobre el joc de loteria La Dooble
357-00795/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 30.11.2022, DSPC-C 481.



BOPC 452
13 de desembre de 2022

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 14

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea 
a la consellera de la Presidència
330-00160/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 78811 / Coneixement: 07.12.2022

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, senyo-
ra Meritxell Serret i Aleu, des del dia 8 de desembre fins al dia 10 de desembre de 
2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 5 de desembre de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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