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

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2021
360-00006/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 17.01.2023,  
DSPC-C 501.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2022
360-00017/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 17.01.2023,   
DSPC-C 501.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de les platges 
de Barcelona
250-00705/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 19, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 505.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 18, tinguda el 
17.01.2023, DSPC-C 502.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització 
de la cobertura de llocs de treball amb persones 
funcionàries de carrera
200-00012/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 81482; 81485).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.01.2023; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a garantir els drets de les persones 
consumidores en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies
202-00053/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 81476; 81486).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.01.2023; 10:30 h.

Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la 
inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb 
alteració de la convivència veïnal
202-00056/13

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80694).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront 
la inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de 
la convivència veïnal sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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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 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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80941 i 81488 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 80941 I 81488)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1.a

1.a. Instar al Govern d’Espanya que mitjançant la Comisión interministerial de 
precios de medicamentos y productos sanitarios acceleri el procediment d’incorpo-
ració dels fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama metastàtic 
autoritzats per l’Agència Europea del Medicament com pertuzumab, neratinib, ola-
parib, talazoparib, tucatinib, trastuzumab, pembrolizumab i pembrolizumab, al ca-
tàleg de prestacions sanitàries i cartera de serveis comuns per al Sistema Nacional 
de Salut.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 1.b

1.b. Que, mentre no es procedeixi a la inclusió per part del Govern d’Espanya 
d’aquests fàrmacs al catàleg de prestacions sanitàries i cartera de serveis, s’avanci 
el finançament d’aquests fàrmacs contra el càncer de mama metastàtic mitjançant el 
fons de cohesió sanitària, quan el criteri facultatiu el prescrigui com el tractament 
necessari i adequat per al pacient.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya conscient que la provisió de fàrmacs contra el 
càncer de mama metastàtic competencialment no depèn de la Generalitat de Cata-
lunya, considera que mitjançant el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut s’ha de reclamar a l’Estat el traspàs competencial als territoris o si més no, 
reivindicar que ha d’estar contemplat en la cartera de serveis i ser, per tant, un dret 
subjectiu dels pacients de càncer.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya 
de vacunació contra la grip
302-00234/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la campanya de vacunació contra la grip (tram. 300-00263/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Donar explicacions en seu parlamentària sobre el criteri pel qual en la campa-

nya de vacunació de la grip de 2021-2022 es van adquirir un total de 720.000 dosis 
de vacunes antigripals d’immunogenicitat augmentada, aquelles recomanades espe-
cíficament per als majors de 65 anys, i aquest any solament se n’han licitat 450.000 
dosis per aquest segment de la població.

2. Comparèixer en seu parlamentària per donar explicacions sobre quins motius 
han justificat el fet que el lot de preu unitari de vacunes antigripals de 25 euros, el 
de preu més elevat, hagi passat de les 70.000 dosis a les 200.000.

3. Assegurar per tots els mitjans necessaris que la reducció en el nombre total de 
dosis de vacunes antigripals d’aquesta campanya 2022-2023 no resulti insuficient en 
relació amb la població de la franja d’edat de més de 65 anys.

4. Garantir que les persones de més de 65 anys puguin rebre als centres d’atenció 
primària les vacunes antigripals d’immunogenicitat augmentada, que són les reco-
manades específicament per aquesta franja d’edat.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
penitenciària
302-00235/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguien-
te a la Interpel·lació al Govern sobre la política penitenciària (tram. 300-00264/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña manifiesta: 
1. Su apoyo a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Pe-

nitenciaria que se está tramitando en las Cortes Generales, en virtud de la cual se 
otorga el carácter de Agentes de Autoridad a los funcionarios penitenciarios; se es-
tablece el principio de veracidad en el ámbito disciplinario de los partes e informes 
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elevados por los funcionarios penitenciarios y se establece el principio de indemni-
dad por el que la Administración Penitenciaria deberá compensar económicamente 
a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales en acto o con oca-
sión del servicio, salvo que exista dolo, negligencia o impericia graves.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a: 
2. Que la Consejería de Justicia adopte una política penitenciaria que ponga en el 

centro la atención y resarcimiento de la víctima y la protección de los funcionarios 
penitenciarios, ponderando en todos los casos las distintas finalidades de la pena y 
teniendo presente que determinados delincuentes no son reinsertables.

3. Que la Consejería de Justicia revise el sistema de concesión de permisos, be-
neficios penitenciarios y de medidas penales alternativas a quienes sean condenados 
por alguno de los delitos contra la Constitución (Título XXI del Libro II del Código 
Penal); y, asimismo, revise el sistema de concesión de permisos, beneficios peniten-
ciarios y de medidas penales alternativas a violadores, pederastas y asesinos.

4. Que la Consejería de Justicia elabore con urgencia un plan de choque con me-
didas concretas, efectivas y contundentes –reglamentarias, regimentales y disciplina-
rias– frente a las agresiones a funcionarios penitenciarios, cuyo número en 2021 y 
2022 resulta inaceptable: 261 agresiones a funcionarios en 2021 y más de 310 en 2022.

5. Que la Consejería de Justicia reforme la Circular 2/2017, del règim tancat en 
els centres penitenciaris de Catalunya, de modo que no se establezcan límites tem-
porales a la estancia de los internos en los DERT, que resultan contrarios a lo dis-
puesto en la LOGP. El artículo 10.Tres, segundo párrafo de dicha Ley Orgánica esta-
blece textualmente que «La permanencia de los internos destinados a estos centros 
será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o 
circunstancias que determinaron su ingreso».

6. Que la Consejería de Justicia, en materia de equipamientos, reabra las unidades 
psiquiátricas de Lledoners i de Puig de les Basses para resolver el grave problema de 
salud mental que afecta a muchos internos y el aumento de suicidios en los centros 
penitenciarios catalanes en 2021 y 2022. Y, asimismo, impulse la creación de un cen-
tro penitenciario de primeros grados para contener a los internos violentos con per-
sonal especializado en todas las áreas de vigilancia, tratamiento y personal sanitario.

7. Que la Consejería de Justicia garantice siempre la documentación a los inter-
nos en los centros penitenciarios catalanes en español y catalán, a fin de evitar que 
en muchas ocasiones los funcionarios hayan de traducir su contenido a los internos 
y para garantizar su mejor derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, que es un 
derecho fundamental que les reconoce la Constitución española.

8. Que la Consejería de Justicia publique el catálogo de puestos de trabajo de se-
gunda actividad para los funcionarios penitenciarios e impulse definitivamente la 
jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones.

9. Que la Consejería de Justicia dé cumplimiento efectivo a las mociones y re-
soluciones aprobadas por este Parlamento en lo referente a las siguientes medidas: 
disponer de servicio médico las 24 horas en la prisión de mujeres (Wad Ras) y que 
sean profesionales sanitarios quienes realicen las pruebas de orina para detección de 
drogas a los internos en todos los centros penitenciarios.

10. Que la Consejería de Justicia apruebe el establecimiento de un servicio médi-
co 24 horas en el Centre Penitenciari de Joves y adopte las medidas necesarias para 
aliviar la tensión que sufren los funcionarios de este centro ante el elevado número 
de internos extranjeros sin arraigo (más del 80%), que genera frecuentes disputas, 
así como agresiones y faltas de respeto a los funcionarios penitenciarios.

11. Devolver al Estado las competencias en materia penitenciaria.

Palacio del Parlament, 12 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives 
en matèria educativa
302-00236/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 82612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa (tram. 300-00266/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2023, una taula amb 

persones expertes de la comunitat educativa per analitzar els resultats de les proves 
de competències i proposar mesures per elevar els resultats d’èxit educatiu de Cata-
lunya, amb equitat, i preveure un seguiment i acompanyament d’aquestes millores 
educatives.

2. Incrementar les dotacions de professionals als centres educatius per reforçar 
l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) el pro-
per curs escolar, incorporant, concretament, un/a professional de la psicologia clíni-
ca per cada institut de secundària i un/a professional addicional pels centres educa-
tius d’infantil i primària, prioritzant els de major complexitat.

3. Incrementar el finançament de les llars d’infants per garantir el seu sosteni-
ment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els estudis sobre 
el cost real de la plaça, i per avançar cap a la universalització (creació de noves pla-
ces públiques) i gratuïtat de l’etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura.

4. Crear una partida pel desplegament del Pacte contra la Segregació en el pres-
supost de 2023, dotada amb 100 milions d’euros, i destinar-la principalment a la 
millora de la dotació dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya per 
reforçar el seu personal de suport a la complexitat, així com per l’alumnat de tots 
els cursos d’infantil, primària i secundària obligatòria amb necessitats específiques 
de suport educatiu, per garantir la seva escolarització i fomentar la seva continuïtat 
educativa.

5. Convocar, de manera immediata, el Pacte per la Formació Professional i ela-
borar conjuntament amb les principals organitzacions patronals i sindicals, així com 
amb els agents del territori, una correcta prospecció de necessitats formatives, i pla-
nificar i orientar en base aquesta l’increment de l’oferta pública de places de FP el 
proper curs, ajustada a les necessitats formatives sectorials i del territori i també a 
la demanda de les persones aspirants.

6. Destinar els recursos necessaris a renovar o adquirir l’equipament, maquinària 
i tecnologia necessària per una FP moderna i de qualitat.

7. Incrementar el finançament dels ensenyaments artístics per garantir, concreta-
ment, el sosteniment de conservatoris, escoles de música, de dansa i d’art, així com 
l’accés de l’alumnat als ensenyaments artístics.

8. Destinar els recursos necessaris per desenvolupar un pla d’equipaments educa-
tius sostenibles a fi d’accelerar la modernització d’edificis i instal·lacions educatives, 
realitzar les construccions, reformes i ampliacions de centres educatius pendents i 
eliminar també els barracons estructurals.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
dels acords parlamentaris en matèria d’infraestructures
302-00237/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 82613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria d’infraes-
tructures (tram. 300-00267/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d’acord i finançament que garanteixi la redac-
ció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Cas-
tellar, proposada en el «Pla Específic de Mobilitat del Vallès» i avalada pels plens 
d’aquests ajuntaments i entitats socials i econòmiques de la comarca del Vallès Oc-
cidental, i l’execució de les obres per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Acordar amb el Govern d’Espanya, el model de traspàs de recursos econòmics 
necessaris per a l’adequada gestió dels serveis ferroviaris que siguin de competèn-
cia del Govern de la Generalitat, per tal que s’aprovi a la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals.

a. La cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades 
de la Xarxa Ferroviària d’Interès General dins de Catalunya necessàries per poder 
prestar els serveis.

b. Que l’acord sobre el traspàs dels recursos econòmics es complementi amb una 
actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, que inclogui el conjunt del sistema fer-
roviari català i garanteixi la coherència en els projectes de millora i el seguiment de 
l’execució d’actuacions, i l’adequada coordinació entre els administradors d’infraes-
tructures i els titulars dels serveis.

c. Acordar amb RENFE les actuacions necessàries per adquirir i millorar els 
trens i els tallers mentre la Generalitat no disposi d’un operador propi preparat i en 
disposició per prestar els serveis de manera integral de manera immediata

3. Concretar, en el termini de dos mesos, el calendari per fer efectius en primer 
lloc, l’allargament de la Línia 3 fins a Esplugues de Llobregat, de la Línia 4 fins a 
La Sagrera i de la Línia 1 fins a Badalona; en segon lloc, l’adquisició de nous trens 
que donin resposta a la creixent demanda de mobilitat al metro; i finalment l’exe-
cució del Pla de Manteniment i Millora 2023-2035 i en comprometi la inversió, per 
garantir així la qualitat i la seguretat de la infraestructura i del servei.

4. Encarregar els estudis informatius de factibilitat per l’arribada de la línia S2 a 
Castellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com el des-
doblament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa.

5. Acordar, durant el primer semestre de 2023, amb el Govern d’Espanya una 
comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Ca-
talunya. El Parlament de Catalunya constata els reiterats incompliments del Govern 
de la Generalitat de Catalunya de les resolucions que l’instava a continuar parlant 
amb el govern d’Espanya i AENA per tal de transformar i ampliar l’aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub intercontinental, que permeti el 
seu creixement amb respecte a la biodiversitat i a les directives ambientals euro-
pees posant especial cura en la preservació de l’espai natural protegit del Delta del 
Llobregat i perquè sense apriorismes es treballi tècnicament per cercar el consens 
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necessari i facilitar el desenvolupament d’un model aeroportuari que permeti la con-
nexió amb alta velocitat ferroviària dels aeroports de Girona i Reus per a millora 
competitivitat i garantint el consens territorial.

6. Vetllar pel compliment dels acords subscrits a Comissió Mixta d’Assumptes 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, per tal d’executar la sentència 
del Tribunal Suprem 1668/2017 relativa a la Disposició Addicional Tercera de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, i en la que es va acordar incloure en els pressupos-
tos generals de l’Estat la partida de 759 milions d’euros entre els exercicis 2021 i 
2024, per compensar el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya el 2008 i a 
destinar aquests recursos a infraestructures de mobilitat i a informar al Parlament 
de Catalunya, en el termini màxim d’un mes a quines infraestructures de mobilitat 
es pensen destinar.

7. Complir els acords adoptats pel Ple del Parlament de Catalunya en la Reso-
lució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern, la Resolució 482/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació po-
lítica general del Govern, la Moció 47/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els 
projectes estratègics i de suport a les empreses, la Moció 136/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre infraestructures, la Moció 157/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre les infraestructures i la Moció 180/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les 
infraestructures.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat 
al Vallès Occidental i al Vallès Oriental
302-00238/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 82614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 300-00265/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Prioritzar aquelles inversions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que 

comportin una reducció de les emissions de CO2 i un augment de la quota modal de 
transport públic, especialment pel que fa als desplaçaments interns.

2) Iniciar els treballs per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del Vallès.

3) Construir dues noves estacions a la línia S1 de FGC, una a Rubí - la Llana i 
l’altra a Terrassa - la Rambleta.

4) Construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies S1 i S2 de FGC i la 
línia R8 de Rodalies.

5) Negociar amb el Govern de l’Estat un calendari d’execució de les següents ac-
tuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic.
b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat.
c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8.
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d. El baixador de Montornès Nord.
e. L’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.
f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès.
6) Iniciar els treballs per executar la connexió de la C-58 amb la carretera B-124 

de Castellar del Vallès.
7) Iniciar els treballs per millorar la connectivitat entre Sabadell i Terrassa a tra-

vés d’una intervenció a la N-150.
8) Iniciar els treballs per al soterrament de la Ronda Sud de Granollers.
9) Redefinir les xarxes d’autobusos interurbans del Vallès, millorant horaris i 

freqüències, completant la xarxa de línies express i establint nous serveis de conne-
xió amb polígons industrials.

10) Impulsar el Pla Estratègic de la Bicicleta, tot prioritzant les següents actua-
cions: 

a. Adaptació dels vials interurbans del Vallès per a la mobilitat en bicicleta.
b. Aparcaments park & ride per a bicicletes per facilitar la intermodalitat amb 

el transport públic.
c. Pla per reduir la sinistralitat ciclista al Vallès, amb intervencions destinades, 

entre d’altres, a la construcció de vorals transitables, la pacificació de vies o l’esta-
bliment de vies prioritàries per a l’ús ciclista.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desburocratització de la pagesia
302-00239/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 82615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la desburocratitza-
ció de la pagesia (tram. 300-00271/13).

Moció
La pagesia i, en general, el conjunt del Primer Sector, és un dels sectors produc-

tius a qui es demanen més tràmits i burocràcia administrativa. Alhora, és el sector 
que menys es pot permetre –a causa de la falta de rendibilitat de la seva activitat– 
disposar d’una mínima estructura de personal tècnic i administratiu contractat a qui 
delegar-ho perquè li ho gestionin i resolguin. En conseqüència, ho ha de fer tot el 
pagès, la ramadera, l’agricultor... en primera persona i traient hores d’on ja no n’hi 
ha. I, a més, sovint, i especialment en gent d’edat avançada, sense la formació ne-
cessària i sent víctimes de la bretxa digital.

Evidentment, no es tracta d’abolir els controls a la lleugera, ja que tothom és cons-
cient que l’activitat agrària treballa en àmbits molt crítics, com l’alimentació, el medi i 
la sanitat. Tanmateix, entre abolir-ho i la realitat actual, és obvi que hi ha molt de mar-
ge per a la simplificació. Malauradament, la tendència és més aviat la contrària: cada 
nova llei i cada canvi normatiu redunda en afegir més burocràcia. I molts d’aquests trà-
mits requereixen, a més a més, de signatures de tècnics que costen diners als pagesos.

A més, l’afectat s’acaba sentint sol i incomprès, perquè només ell percep la to-
talitat d’aquest ’súper laberint burocràtic’ –tal com el definien l’associació de Ra-
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maderes de Catalunya en una infografia que en van elaborar al respecte–, ja que 
les unitats de cada departament només veuen la seva part, però no pas la totalitat. 
D’aquesta manera, no hi ha una integració real ni una bona coordinació proactiva 
entre tots aquests agents administratius. Aquesta manca de coordinació es dóna, fins 
i tot, entre els responsables de les polítiques d’agricultura i els de les polítiques de 
medi ambient, que actualment formen part de la mateixa Conselleria.

I és cert que el problema no és exclusiu del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, ja que als pagesos els afecta també la burocràcia dels 
responsables de Salut i d’Urbanisme, entre altres, dels mateixos ajuntaments i con-
sistoris. No obstant això, és precisament aquest departament qui ha de defensar els 
pagesos d’arreu del país a partir de la simplificació burocràtica global, provingui 
d’on provingui. Per tant, cal una política menys fiscalitzadora i més d’acompanya-
ment. I, sobretot, d’acompanyament real i efectiu per vèncer la bretxa digital, ja que 
no n’hi ha prou amb digitalitzar aquells tràmits que no es puguin eliminar, sinó 
que cal assegurar-se de veritat que no perdem pagesia pel camí. Perquè el país, Ca-
talunya, no s’ho pot permetre.

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu reconeixement a la tasca imprescindible de la pagesia com a 

sector productiu estratègic d’alt valor econòmic i social.
2. Insta al Govern de la Generalitat a constituir i convocar, en el termini màxim 

de dos mesos, la Taula de Desburocratització de la Pagesia, com a espai de treball 
integrat per les diferents administracions catalanes amb implicació directa en el 
Primer Sector, així com per les entitats i associacions empresarials més representa-
tives del món agrari i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb els 
següents tres objectius i per als quals es retran conclusions i valoració abans del 30 
de juny del 2023: 

a. Simplificar i optimitzar els tràmits i controls específics que afecten actualment 
l’activitat agrària.

b. Integrar o coordinar millor els diferents agents públics implicats en la buro-
cràcia tècnica i administrativa del Primer Sector.

c. Establir un pla de mesures efectives per lluitar contra la bretxa digital en la 
pagesia.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la cultura digital
302-00240/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 82616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura 
digital (tram. 300-00268/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Consolidar Catalunya com a capital puntera i de referència del sud d’Europa 

en cultura digital, dins dels criteris d’equitat territorial, sostenibilitat, justícia social 
i difusió de valors i coneixement.
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2. Continuar promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del vi-
deojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix nivell que les 
llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible en totes les platafor-
mes de videojocs existents en el conjunt dels Països Catalans.

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria digital potent a Catalunya, 
amb l’objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el sector, així com treballar 
per poder seguir oferint formació i generar persones qualificades en el sector.

4. Seguir creant espais d’intercanvi, creixement i transferència de coneixement 
entre artistes, institucions i universitats, i treballant per possibilitar la creació i pro-
ducció de continguts digitals i innovadors, per tal de reforçar l’art i la cultura digital 
catalana. Sempre tenint present el conjunt de la ciutadania i el territori, perquè es 
creï i s’exhibeixi arreu.

5. Continuar aplicant les conclusions de la Taula del videojoc i fer-ne una va-
luació posterior, per enfortir l’ecosistema del videojoc en català, la seva presència 
en fires, empreses, salons i altres espais d’interès.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2022
360-00017/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de diputats
234-00036/13, 234-00044/13, 234-00053/13, 234-00086/13, 234-00149/13, 

234-00150/13, 234-00151/13, 234-00152/13, 234-00153/13, 234-00154/13, 

234-00155/13, 234-00156/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 44, 21.12.2022, DSPC-P 92

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de desembre de 2022, ha es-
tudiat el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 
18.2 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. Després d’examinar les dades declarades pels diputats, relatives a les activitats 

professionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocu-
pen, en compliment de l’article 23.1.b RPC, el Ple del Parlament estableix la situació 
de compatibilitat dels diputats següents: 

I. Sr. José Rodríguez Fernández (tram. 234-00150/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Jeannine Abella i Chica (tram. 234-00151/13)
Advocada.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Maite Selva i Huertas (tram. 234-00152/13)
Alcaldessa de Begur (amb indemnitzacions per assistència).
Activitat compatible.
Relació contractual amb l’Ajuntament de Begur, en situació d’excedència especial.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Daniel Serrano Coronado (tram. 234-00153/13)
Advocat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Sra. Nogay Ndiaye i Mir (tram. 234-00154/13)
Funcionària interina de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Joaquim Jubert Montaperto (tram. 234-00155/13)
Advocat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Administrador de diverses empreses.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Judit Guàrdia i Torrents (tram. 234-00156/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.
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2. Una vegada examinades les noves dades declarades pels diputats relatives a la 
professió que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 19.2 
del Reglament del Parlament i la legislació aplicable, el Ple del Parlament, en com-
pliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, acorda mantenir la situació de 
compatibilitat dels diputats següents: 

Salvador Illa i Roca (tram. 234-00053/13), Elena Díaz Torrevejano (tram. 234-
00044/13), Josep Rius i Alcaraz (tram. 234-00086/13), Ruben Wagensberg Ramon 
(tram. 234-00036/13), Mireia Dionisio Calé (tram. 234-00149/13).

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta en funcions de presi-

denta, Alba Vergés i Bosch

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Treball a la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
330-00172/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 82925 / Coneixement: 17.01.2023

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Empresa i Treball, senyor Roger Torrent i 
Ramió, des del dia 17 fins al dia 19 de gener de 2023, mentre romangui fora de Ca-
talunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural, senyora Teresa Jordà i Roura.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 de gener de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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