
TAUL A DE CONT INGUT

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 d’actualització, incorporació i modificació de  determinats articles 
del Codi civil de Catalunya
200-00010/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre 
primer, relatiu a les disposicions generals
200-00011/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

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 perso-
nes funcionàries de carrera
200-00012/13
Tramesa a la Comissió 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la gent gran
202-00054/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals de greuges
202-00055/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei sobre el règim de finançament específic del  municipi de Badia 
del Vallès
202-00057/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les urbanitzacions d’Argentona que  no  tenen serveis 
bàsics
250-00898/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions i contractes amb Ac-
ció Cultural del País Valencià
250-00899/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · cinquè període · número 474 · dilluns 23 de gener de 2023

Dos fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 474
23 de gener de 2023

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat pública del trac-
tament de la salut bucodental en el període de recanvi dentari
250-00900/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària d’urgència del 
CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen com a vector 
energètic
250-00902/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre històric de Lleida
250-00903/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 per a aturar 
l’accidentalitat
250-00904/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu de Codines
250-00905/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans a la Xina
250-00907/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional amb el cos de professors d’ensenyament 
secundari
250-00909/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montcada i Reixac
250-00910/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, de Sabadell
250-00912/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes amb altes capacitats
250-00913/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre el present i el futur del 
conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda a  la  intersecció dels ca-
mins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent de Segrià
250-00915/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades de l’autobús interurbà al 
barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre els joves
250-00917/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon gratuït de pre-
venció del suïcidi
250-00918/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A dels cossos d’ad-
ministració general de la Generalitat
250-00919/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis per a les dones
250-00920/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió ferroviària de Valls
250-00921/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral en l’àmbit rural
250-00922/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional en  el  cas de Paul 
Rusesabagina
250-00923/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions del temporal 
Filomena
250-00924/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport per a declarar-la patri-
moni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei ferroviari de 
rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00927/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia celíaca
250-00928/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors afectats pel tem-
poral Filomena
250-00929/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors i ramaders
250-00930/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, arquitectònic i ar-
queològic de Catalunya
250-00931/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra d’Ucraïna
250-00935/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions europees
250-00936/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, innovació i promoció 
de la salut
250-00937/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus
250-00938/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats i als centres 
de recerca
250-00940/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva al Baix Llobregat
250-00941/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost destinat a la cooperació 
al desenvolupament i al foment de la pau cap a partides destinades a les necessi-
tats i emergències socials dels catalans
250-00942/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de Girona per a assumir les tasques de prospectors 
de la formació professional dual
250-00943/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs senglars per 
mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions pels danys a les explotacions 
agràries i forestals
250-00944/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques de Montcada i Reixac
250-00945/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els resultats de les proves de competències bàsiques
250-00946/13
Presentació: GP VOX 28

Proposta de resolució sobre la segona estació de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00947/13
Presentació: GP ECP 30

Proposta de resolució sobre la manca de places de segon d’educació infantil a les 
escoles bressol
250-00948/13
Presentació: GP VOX 31

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del programa de TV3 Zona Franca
250-00949/13
Presentació: GP VOX 32

Proposta de resolució sobre la recuperació d’una informació determinada en el Ba-
lanç de seguretat i activitat policial dels Mossos d’Esquadra
250-00950/13
Presentació: GP VOX 34

Proposta de resolució sobre la situació del regadiu de la conca de Tremp
250-00952/13
Presentació: GP JxCat 35

Proposta de resolució sobre la situació política a Tunísia
250-00953/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials del Govern a 
la vegueria de l’Alt Pirineu i a Aran
250-00954/13
Presentació: GP JxCat 38

Proposta de resolució sobre la supressió del programa 442, d’internalització de la 
cultura, del pressupost del Departament de Justícia
250-00955/13
Presentació: GP VOX 39

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació professional
250-00956/13
Presentació: GP VOX 40
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2022, sobre el Pla de rescat del 
sector cultural, corresponent a l’exercici del 2020
256-00032/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 41
Termini per a proposar compareixences 42

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2022, sobre les despeses de per-
sonal del Cos de Mossos d’Esquadra del  Departament d’Interior, corresponent a 
l’exercici del 2018
256-00033/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 42
Termini per a proposar compareixences 42

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures
300-00272/13
Presentació: GP Cs 42

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00273/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
300-00274/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic
300-00275/13
Presentació: GP CUP-NCG 43

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a pal·liar els efectes de la 
inflació en la capacitat adquisitiva de les famílies i en llurs drets com a consumidors
300-00276/13
Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 44

Interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic
300-00277/13
Presentació: GP ERC 44

Interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari
300-00278/13
Presentació: GP VOX 44

Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat de  les empreses 
amb relació al preu de l’energia
300-00279/13
Presentació: GP JxCat 45

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica
300-00280/13
Presentació: GP JxCat 45

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
260-00001/13
Tramesa al Ple 46

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Renúncia a la condició de diputat 46
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 433/XIV, sobre la memòria de Gustau Muñoz 
i les víctimes del franquisme i el postfranquisme
290-00370/13
Designació de la Comissió competent 46

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 169/XIV, sobre la situació del mercat laboral
390-00169/13
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 170/XIV, sobre el Servei d’Educació de Catalunya
390-00170/13
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 171/XIV, sobre el grau de compliment de la Llei 
16/2017, del canvi climàtic
390-00171/13
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 172/XIV, sobre energia, biodiversitat i canvi 
climàtic
390-00172/13
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 173/XIV, sobre l’accessibilitat al sistema públic 
de salut
390-00173/13
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 174/XIV, sobre l’abordatge de  les  violències 
sexuals
390-00174/13
Designació de la Comissió competent 48

Control del compliment de la Moció 175/XIV, sobre l’adopció de mesures amb rela-
ció a la violència masclista en l’entorn digital
390-00175/13
Designació de la Comissió competent 48

Control del compliment de la Moció 176/XIV, sobre les polítiques d’ocupació
390-00176/13
Designació de la Comissió competent 48

Control del compliment de la Moció 177/XIV, sobre el balanç de  les  polítiques de 
funció pública
390-00177/13
Designació de la Comissió competent 48

Control del compliment de la Moció 178/XIV, sobre la política exterior
390-00178/13
Designació de la Comissió competent 48

Control del compliment de la Moció 179/XIV, sobre les polítiques per a un envelli-
ment actiu i digne
390-00179/13
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 180/XIV, sobre les infraestructures
390-00180/13
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 181/XIV, sobre el garantiment dels drets polítics 
i civils davant la reforma del delicte de desordres públics agreujats
390-00181/13
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 182/XIV, sobre les polítiques en matèria de me-
mòria històrica
390-00182/13
Designació de la Comissió competent 49
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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 Drets Socials amb el conseller de 
Drets Socials sobre el problema a l’Escola Paideia, de Barcelona
354-00210/13
Retirada de la sol·licitud 49

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

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Glo-
bal, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió de Drets 
Socials perquè expliqui el problema a l’Escola Paideia
356-00941/13
Retirada de la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre l’exigència a l’Escola Paideia 
de tornar una part del pati el 2023
356-00942/13
Retirada de la sol·licitud 50

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

Compareixença en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret del treball i 
de la seguretat social a la Universitat de València, amb relació a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00510/13
Substanciació 50

Compareixença en ponència de Jordi Vives Gabriel, investigador sènior de la Uni-
versitat de Sankt Gallen, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans
353-00519/13
Substanciació 50

Compareixença en ponència de Maria Prandi, directora executiva de Business and 
Human Rights, amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Em-
presa i Drets Humans
353-00526/13
Substanciació 51

Compareixença en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, periodista i expert 
en drets humans del col·lectiu Madreselva, amb  relació a la Proposició de llei de 
creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00527/13
Substanciació 51

Compareixença en ponència de Mirtha Vásquez, política, advocada i professora uni-
versitària implicada en l’organització no governamental Grufides, amb relació a la 
Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00528/13
Substanciació 51

Compareixença en ponència de Tchenna Maso, advocada i representant del Moviment 
d’Afectats per les Preses del Brasil i la Via Campesina, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00531/13
Substanciació 51

Compareixença d’una representació de la Plataforma No a la Variant de Vilafant 
davant la Comissió de Territori per a informar sobre la construcció d’una variant a 
Vilafant
357-00215/13
Substanciació 52

Compareixença de Jofre Carnicer, investigador de la Universitat de Barcelona, da-
vant la Comissió d’Acció Climàtica per a presentar l’informe «Canvi climàtic 2022: 
impactes, adaptació i vulnerabilitat», del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic
357-00463/13
Substanciació 52
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Compareixença d’una representació de la Fundació Prima davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre els seus programes de recerca i innovació a l’àrea 
mediterrània
357-00464/13
Substanciació 52

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Drets 
Socials per a informar sobre la situació de la dependència
357-00489/13
Substanciació 52

Compareixença d’Eva Maria Martínez Morales, presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, i de José Antonio Monteagudo Urgel, conseller d’Acció Social del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, davant la Comissió de Drets Socials per a ex-
posar el projecte del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones del Baix Llobregat
357-00499/13
Substanciació 53

Compareixença d’una representació de l’equip impulsor del Fòrum Social de la Cura 
davant la Comissió de Drets Socials per a presentar les conclusions
357-00500/13
Substanciació 53

Compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute en  la Globalització 
davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seva posició respecte al MidCat
357-00517/13
Substanciació 53

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 45
Convocada per al 24 de gener de 2023 53

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 55

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

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques corresponents al Pro-
grama anual d’actuació estadística per a l’any 2021
334-00083/13
Presentació: consellera, del Departament d’Economia i Hisenda 55
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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 d’actualització, incorporació i modificació 
de determinats articles del Codi civil de Catalunya
200-00010/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Projecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya 
i d’aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals
200-00011/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la gent gran
202-00054/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposició de llei sobre les defensories i sindicatures locals 
de greuges
202-00055/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposició de llei sobre el règim de finançament específic 
del municipi de Badia del Vallès
202-00057/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
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 les urbanitzacions d’Argentona 
que no tenen serveis bàsics
250-00898/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions 
i contractes amb Acció Cultural del País Valencià
250-00899/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat 
pública del tractament de la salut bucodental en el període 
de recanvi dentari
250-00900/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària 
d’urgència del CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen 
com a vector energètic
250-00902/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre 
històric de Lleida
250-00903/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 
per a aturar l’accidentalitat
250-00904/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu 
de Codines
250-00905/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans 
a la Xina
250-00907/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents 
del cos de professors tècnics de formació professional amb el cos 
de professors d’ensenyament secundari
250-00909/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Montcada i Reixac
250-00910/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, 
de Sabadell
250-00912/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes 
amb altes capacitats
250-00913/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre el present 
i el futur del conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda 
a la intersecció dels camins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent 
de Segrià
250-00915/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades 
de l’autobús interurbà al barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre 
els joves
250-00917/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon 
gratuït de prevenció del suïcidi
250-00918/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A 
dels cossos d’administració general de la Generalitat
250-00919/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.



BOPC 474
23 de gener de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 20

Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis 
per a les dones
250-00920/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió ferroviària 
de Valls
250-00921/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral 
en l’àmbit rural
250-00922/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional 
en el cas de Paul Rusesabagina
250-00923/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions 
del temporal Filomena
250-00924/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport 
per a declarar-la patrimoni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei 
ferroviari de rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
250-00927/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia 
celíaca
250-00928/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors 
afectats pel temporal Filomena
250-00929/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors 
i ramaders
250-00930/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, 
arquitectònic i arqueològic de Catalunya
250-00931/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra 
d’Ucraïna
250-00935/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions 
europees
250-00936/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, 
innovació i promoció de la salut
250-00937/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre el finançament del tractament 
de la diabetis mellitus
250-00938/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats 
i als centres de recerca
250-00940/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva 
al Baix Llobregat
250-00941/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost 
destinat a la cooperació al desenvolupament i al foment de la pau 
cap a partides destinades a les necessitats i emergències socials 
dels catalans
250-00942/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres 
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Girona per a 
assumir les tasques de prospectors de la formació professional dual
250-00943/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.



BOPC 474
23 de gener de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 28

Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs 
senglars per mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions 
pels danys a les explotacions agràries i forestals
250-00944/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques 
de Montcada i Reixac
250-00945/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.01.2023 a l’1.02.2023).
Finiment del termini: 02.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Proposta de resolució sobre els resultats de les proves 
de competències bàsiques
250-00946/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre los resultados de las pruebas de 
competencias básicas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los últimos resultados de las pruebas de Competencias Básicas –los fundamen-

tos mínimos para poder aprender y construir conocimiento– han sido demoledores. 
Sólo uno de cada cuatro alumnos de 6º de primaria, y uno de cada cinco alumnos 
de 4º de ESO alcanzan los conocimientos mínimos para abordar la complejidad del 
mundo en toda su amplitud cultural, social y económica.

El Consejo Superior de Evaluación de la Generalidad publicó en agosto los re-
sultados de las pruebas de 4º de ESO correspondientes al año 2022, que reflejaban 
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cómo el nivel de matemáticas de los alumnos era el peor de los últimos diez años, 
con nota media de 61 puntos (5,5 puntos menos que el curso anterior) y práctica-
mente uno de cada cuatro alumnos no alcanza los conocimientos mínimos exigidos. 
Respecto al inglés y al catalán, los resultados descendían más de dos puntos y se 
situaban en una media de 68,4 y 74 puntos, respectivamente. El número de alumnos 
que terminaban la enseñanza obligatoria en la franja de conocimiento «bajo» en len-
gua inglesa aumentaba hasta el 19,6% del total, tan sólo superado por los pésimos 
resultados en matemáticas.

En los centros de alta complejidad el bajo rendimiento de los alumnos de 4º de 
ESO es manifiestamente negativo: la nota media en matemáticas cayó hasta los 52,3 
puntos y queda casi en el umbral del suspenso de media. También han quedado por 
debajo de los sesenta puntos el conocimiento de ciencia y tecnología (56,3) y el in-
glés (58,3). Cabe recordar que la frontera de mínimos que marca el departamento 
de Educación son setenta puntos.

Por otro lado, los resultados de las pruebas de competencias básicas de los alum-
nos de sexto de primaria, que corresponden al año 2021, ponen de manifiesto cómo 
más de un 15% de alumnos tienen un nivel bajo en cuatro de las cinco materias eva-
luadas: castellano, catalán, inglés y matemáticas. Si se comparan estos resultados 
con los anteriores a la pandemia, se observa cómo el catalán retrocede cuatro puntos 
y lo hacen aún más –cinco puntos– las matemáticas, con una nota media de 71,1. Un 
16,5% de los alumnos no llegan a los aprendizajes mínimos.

Ante estos resultados, el Departament d’Educació, lejos de analizar el problema 
estructural que asola a la educación en Cataluña, ofrecerá a las escuelas talleres de 
rap para motivar el uso del catalán; creará «clubes de matemáticas» y cursos de for-
mación para profesorado en catalán, inglés y matemáticas.

La lectura que puede hacerse de estos resultados no puede ser más decepcionan-
te, pues todas las familias, que escolarizan a sus hijos en el Servicio de Educación 
de Cataluña, esperan recibir un buen servicio de educación, de calidad, que aspire a 
la excelencia y se base en el esfuerzo y en la adquisición de conocimientos sólidos. 
Sin embargo, resulta difícil cuando la administración gestiona un sistema con unas 
normas que son cada vez más nefastas, los resultados son cada vez peores, e impone 
algunas ideas imaginativas, nuevas y poco probadas.

Tampoco ayuda el escenario de las pruebas de aptitud personal para optar a los 
grados de Educación Infantil y Primaria, que continúan siendo manifiestamente 
mejorables: el año pasado las suspendieron la mitad de los aspirantes, y en el año 
2022 sólo el 63% han superado la prueba. Urge una reflexión sobre la formación de 
futuros docentes y la preparación previa que necesitan.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
Primero: Revocar el Decreto 175/2022, de 27 de septiembre, de ordenación de 

las enseñanzas de la educación básica.
Segundo: Redactar un nuevo Decreto de ordenación de las enseñanzas básicas, 

en virtud del cual el aprendizaje se efectúe mediante la adquisición de conocimien-
tos sólidos basados en evidencias pedagógicas científicas, sin sesgo ideológico algu-
no y calificando el nivel de conocimiento mediante recursos cualitativos y cuantita-
tivos (notas, evaluaciones periódicas, criterios objetivos de evaluación...)

Tercero: Poner fin a todas las formaciones al profesorado impulsadas por el De-
partament d’Educació basadas en el populismo pedagógico, con experimentos dis-
cutibles y carentes de evidencias científicas.

Cuarto: Aumentar la exigencia y complejidad de la evaluación de competencias 
y conocimientos básicos que debe adquirir un alumno al final de cada etapa obli-
gatoria.

Fascicle segon
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Quinto: Instar al Gobierno de la Nación a elaborar unas pruebas diagnósticas en 
educación primaria y secundaria obligatoria iguales en todo el territorio nacional, 
salvo las pruebas relativas a las lenguas cooficiales.

Palacio del Parlament, 9 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la segona estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Rubí
250-00947/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 81364 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la segona estació de 
Ferrocarrils de Catalunya a Rubí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Rubí és un dels municipis més poblats del Vallès, amb 78.500 habitants (2021). 

Tanmateix, només disposa d’una estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC), que està situada al sud del continu urbà i que ofereix una cobertura 
deficient al centre i al nord del municipi.

El tram de Sant Cugat a Terrassa de la línia S1 d’FGC disposa de suficient es-
pai per augmentar el nombre d’estacions, especialment entre les parades de Terras-
sa-Rambla i Rubí. La construcció d’una segona estació a La Llana està projectada, 
de fet, al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010), al Pla Específic de Mobi-
litat del Vallès (2021) i al Pla Director d’Infraestructures (2021).

La nova estació s’ubicaria al carrer del Castell, a 1,8 kilòmetres de l’actual es-
tació de Rubí, i donaria servei a l’àmbit nord i nord-oest del municipi. La demanda 
prevista per a aquesta infraestructura és de 4.100 persones per dia feiner, un volum 
molt considerable que permetria descongestionar l’estació existent i impulsar futurs 
sectors de desenvolupament.

Les dades són aclaridores: El nombre de viatgers a les línies d’FGC ha augmen-
tat un 39% des del 2010 com a conseqüència de l’increment de la cobertura territo-
rial –amb la construcció de noves estacions– i la reducció del temps de viatge per a 
les persones usuàries.

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. Prioritzar la construcció d’una segona estació de Ferrocarril de la Generalitat 

de la línia S1 al terme municipal de Rubí.
2. Planificar i dotar econòmicament per la construcció de l’esmentada estació, 

garantint que a partir del 2023 estigui disponible el projecte constructiu.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2023
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Proposta de resolució sobre la manca de places de segon d’educació 
infantil a les escoles bressol
250-00948/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la falta de plazas de escoles 
bressol en Infantil 2, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Este curso 22-23 dos de cada 10 niños de 2 años no se han podido escolarizar 

porque no han tenido plaza en I2 en la provincia de Barcelona. En el mes de abril, 
el conseller González Cambray anunció que la I-2 sería gratuita a partir del curso 
2022-23. Y, como no podía ser de otra manera, lanzó el órdago de la gratuidad del 
I2, pero sin medir los recursos, las plazas existentes, igual que hizo el curso pasado 
y el presente con la promoción de la FP y que ha provocado que miles de alumnos 
abandonen los estudios (10.000 este año en junio) ante la incertidumbre de no tener 
la plaza solicitada.

El anuncio del conseller González Cambray de la gratuidad de I2 ha tenido como 
consecuencia una mayor demanda de plazas por parte de las familias. Sin embar-
go, la falta de incremento de las plazas públicas existentes ha supuesto que muchos 
niños se hayan quedado sin plaza llevando a más de 3.000 familias en Cataluña a 
inscribir a sus hijos en guarderías privadas o, en el peor de los casos, a perder la 
opción de escolarizarlos.

En la actualidad hay 926 centros de educación infantil públicos que existen en 
Cataluña y sólo 42 lo son directamente del Departamento de Educación; el titular 
del resto son las administraciones locales, en concreto, 566 ayuntamientos. En la 
demarcación de Barcelona hay 493 guarderías públicas.

Además, la gratuidad de la plaza de las guarderías en Infantil 2 está suponiendo 
un sobrecoste para los municipios, que ostentan la titularidad de jardines de infancia 
públicos, en tanto que la gratuidad para las familias, a las que no se pueden negar, 
está suponiendo que tengan que pagar un porcentaje del coste mucho más elevado 
del que hacían hasta el curso pasado, cuando se dividía en tres partes entre ayunta-
miento, Generalitat y familias.

La Diputación de Barcelona ha elaborado el informe Cercles de comparació in-
termunicipal d’escoles bressol municipals donde pone de manifiesto cómo el coste 
de la plaza escolar de un jardín de infancia municipal en el curso 2020-2021 fue de 
6.974 euros anuales, y ya entonces los tercios no se cumplieron, ya que los ayunta-
mientos aportaron de media el 46,5%, las familias el 29,3% y las demás administra-
ciones el 24,2% restante.

En un contexto de incremento de precios de suministros básicos como la energía 
o el gas, la Diputación estima que el coste real oscila entre los 7.500 a 8.000 € anua-
les y, lo que está pagando la Generalitat, después de asumir el teórico tercio de las 
familias, apenas alcanza el 40% del total. La Generalitat paga 3.200 euros por plaza 
(sus 1.600 euros más los 1.600 de las familias), una cifra que representa el 40% del 
total si realmente el coste es de 8.000 € al año.

En cuanto a la oferta privada, el anuncio de la gratuidad de I-2 causó disfuncio-
nes diversas. La aportación del Departamento de Educación con una subvención de 
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800 euros por plaza en guarderías privadas queda lejos de aligerar los gastos aso-
ciados a la escolarización de los hijos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
Primero: Concertar con carácter urgente plazas públicas de infantil 2 en guarde-

rías privadas para garantizar que ningún niño se quede sin escolarizar.
Segundo: Recalcular el coste de la plaza de Infantil 2 que destinará el Departa-

mento de Educación, teniendo en cuenta el necesario despliegue de recursos para 
atender a alumnos NESE así como otros factores coyunturales como el aumento del 
precio de los suministros básicos.

Tercero: Destinar la partida de los fondos Next Generation EU de 111 millones 
de euros para abrir nuevas plazas públicas de Infantil 2, incrementar la cuantía de la 
subvención a guarderías privadas y mejorar los recursos educativos disponibles en 
todas las etapas educativas obligatorias.

Palacio del Parlament, 10 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del programa de TV3 
Zona Franca
250-00949/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la cancelación del programa Zona 
Franca de TV3, para que sea sustanciada ante la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado mes de marzo, el Parlamento de Cataluña aprobó la renovación del 

Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals con los 
votos a favor del PSC, ERC y Junts per Catalunya. La Sra. Rosa Romà fue nombra-
da presidente de dicho consejo y prometió, a vista de todos, un cambio de rumbo 
en TV3.

La Sra. Romà prometió una «despolitización» del contenido de los medios públi-
cos, eliminando parte del contenido informativo y de actualidad política, que hasta 
ese momento ocupaba un porcentaje considerable del consentido de la parrilla; por 
programas de entretenimiento, series y documentales. Sin embargo, y a pesar de 
la cancelación del polémico programa FAQs donde era habitual el blanqueamiento 
de terroristas, etarras, condenados a prisión y demás individuos con antecedentes 
criminales, TV3 no llegó a fraguar el «cambio de rumbo» prometido por la nueva 
presidente.

El pasado 18 de octubre de 2022, se inició la emisión de Zona Franca, un pro-
grama que, según la propia descripción de TV3, tendrá la estructura clásica de un 
late show: monólogos, entrevistas y presencia de colaboradores. También cuenta 
con una banda propia y la presencia de público diario en el plató. El Zona Franca 



BOPC 474
23 de gener de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 33 

es una producción de TV3 con la colaboración de Atomic Beat Media, una empresa 
de nueva creación liderada por Joan Rufas y los productores ejecutivos Oriol Jara y 
Christian Serrano.

El presentador del nuevo programa «estrella» de TV3 es Joel Díaz, quien la pro-
pia TV3 lo presenta como «uno de los cómicos más interesantes del momento que 
impregnará el programa de su estilo y personalidad: la inteligencia, el punto de vista 
osado y valiente y una capacidad innata para entrevistar y relacionarse con la gente 
de diversos ámbitos del espectáculo, la cultura, la política y el deporte».

Desde su primera emisión, el programa Zona Franca ha protagonizado un gran 
número de polémicas debido a los constantes insultos de su presentador a distintas 
comunidades. Sin embargo y como principal objetivo de sus insultos, el presentador 
Joel Díaz ha demostrado su profunda hispanofobia vertiendo todo tipo de insultos 
contra España y el conjunto del pueblo español.

Joel Díaz inicia su primer programa con un «Bona nit i puta España», una in-
troducción para su programa que ha convertido en marca personal repitiéndolo al 
inicio de todos sus programas. Durante la todavía inconclusa primera temporada, 
Joel Díaz ha cargado con dureza contra los españoles y otros grupos, entre los que 
se encuentran los presos del campo de trabajo de Mauthausen.

Y es que ya son reiteradas las ocasiones en las que no solo ha faltado el respeto 
a todos los españoles y diversos colectivos, sino que además, dicho presentador ha 
faltado al respeto a símbolos nacionales. Uno de ellos, al hilo del tope al precio del 
gas fijado por el Gobierno: «A nosotros se nos ha criticado mucho por algunos chis-
tes que hemos hecho sobre España, y creemos que hoy es un día para envainársela. 
Para decir, hostia, cuando España hace las cosas bien, la homenajeamos desde este 
humilde plató. ¿Cómo? Haremos sonar el himno de España», anunció. Tras ello, se 
escucharon protestas del público, pero el supuesto «homenaje» a España prosiguió 
de este modo: «En agradecimiento al tema este del gas, tocaremos el himno de Es-
paña con gases; con pedos, vamos. Todos de pie, por favor, que vaya muy en serio 
esto. Solemnidad». Tras lo cual, el presentador secesionista se puso la mano en el 
pecho y escuchó en silencio el himno español interpretado a base de flatulencias.

Todos los motivos anteriormente expuestos son un menosprecio tanto a la profe-
sión de periodista como a todos los españoles, quienes ven, además, como la propia 
cadena de televisión pública, la cual es financiada con sus impuestos, ampara los in-
sultos contra ellos en pro de una libertad de expresión que no dudan en obviar cuan-
do el objeto son reivindicaciones en favor de la unidad nacional.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
Único. Cancelar inmediatamente la emisión del programa Zona Franca de TV3, 

vetando permanentemente a Joel Díaz y a la productora Atomic Beat Media de cual-
quier contrato con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palacio del Parlament, 10 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la recuperació d’una informació 
determinada en el Balanç de seguretat i activitat policial dels Mossos 
d’Esquadra
250-00950/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81369 / 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 establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre recuperación de determinada información en el «Balanç de seguretat i 
activitat policial» de Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Todos los años, el Cuerpo de Mossos d’Esquadra publica la Estadística policial con-

cretada en el informe «Evolució fets penals coneguts Policia de Catalunya» que contie-
ne el «Balanç de seguretat i activitat policial».

Hasta el año 2016, el referido «Balanç de seguretat i activitat policial» contenía 
un apartado denominado «tendències» de gran utilidad y valor informativo, dónde 
se exponían las circunstancias de los autores, el modus operandi y las circunstancias 
de las víctimas en los principales delitos y los más graves, tales como los delitos de 
«Homicidios/asesinatos», «agresiones sexuales» y otros.

Entre las circunstancias de los delincuentes y las víctimas se hacía referencia 
a su nacionalidad, con resultados tan sorprendentes como que en el año 2016, por 
ejemplo, el 59,26% de los homicidios/asesinatos cometidos en Cataluña lo fueron 
por extranjeros (32 de 54); o que el 56% de los agresores sexuales fueron extranje-
ros en 2016.

En el año 2017, se mantiene este apartado de «tendències», si bien ya no propor-
ciona información sobre homicidios, asesinatos, violaciones y otras agresiones se-
xuales, sino sólo sobre «hurtos», «estafas» o «salud pública».

Facilitar datos generales relevantes –en concreto, la nacionalidad– en los delitos 
más graves, tal y como el balance de seguridad y actividad policial de los Mossos 
d’Esquadra hacía hasta 2016, es una información valiosa que los catalanes tienen 
derecho a conocer, y que en ningún caso colisiona con las normativas en materia de 
protección de datos, toda vez que se trata un dato puramente estadístico de carácter 
general que no permite la identificación personal del autor en cada procedimiento 
judicial, al no facilitarse ni el nº de procedimiento, ni el Juzgado, ni los nombres y 
apellidos de los condenados. Por ende, resulta un grave error de política criminal 
suprimir esa información de la estadística policial por motivos ideológicos.

La nacionalidad nos ayuda en una gran mayoría de casos a determinar el origen 
del delincuente, que es un ítem criminal de primer orden. Porque para la ciencia 
policial el ítem fundamental para entender el incremento de determinados delitos 
violentos no es la nacionalidad en sí misma ni la raza ni la capacidad económica; 
es la cultura (determinada por el origen), que condiciona todos los usos sociales y 
también el crimen, que no deja de ser un uso social negativo.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Interior del Gobierno de la 

Generalitat a cursar las instrucciones precisas a Mossos d’Esquadra a fin de que en 
el «Balanç de seguretat i activitat policial» vuelva a incluirse el apartado «tendèn-
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cies» donde se haga mención a la nacionalidad de los delincuentes en los delitos más 
graves, tales como «Homicidios/asesinatos» y «agresiones sexuales».

Palacio del Parlament, 10 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la situació del regadiu de la conca 
de Tremp
250-00952/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 81396 / 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 Catalunya, 

Salvador Vergés i Tejero, portaveu a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jeannine 
Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la situació del reg de la Conca de Tremp, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La comarca del Pallars Jussà, la més extensa de Catalunya, té uns 13.000 habi-

tants i el principal motor econòmic és l’agricultura i la ramaderia. L’abandonament 
de terres i la falta de relleu generacional són dos dels principals problemes en què es 
troba l’agricultura del nostre territori. L’increment de costos ha suposat un entrebanc 
més i a dia d’avui, un agricultor que vulgui mantenir l’ofici, o inclús incorporar-se 
al món agrari, necessita més quantitat de terres i que aquestes siguin més rendibles. 
Una de les possibilitats d’augment de la rendibilitat és poder fer doble cultiu anual, 
cosa que resulta quasi impossible en terres de secà.

El reg de la Conca de Tremp compta actualment amb una infraestructura que 
dona cobertura a un total de 2.100 hectàrees. Aquesta infraestructura ha quedat ob-
soleta i necessita una millora urgent per tal d’optimitzar recursos i fer més eficient. 
Altrament, el projecte d’ampliació i modernització del reg de la Conca de Tremp in-
clou que la superfície amb possibilitat de reg sigui de més de 4.500 hectàrees. Aquest 
projecte permetria que sis municipis del Pallars Jussà (Castell de Mur, Gavet de la 
Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Talarn i Tremp) tinguessin superfície de reg.

La Comunitat de Regants de Tremp va arribar l’any 2001 a un acord amb les ad-
ministracions locals, el Govern de la Generalitat i Endesa per tal de tirar endavant 
el projecte del Reg de la Conca de Tremp. L’any 2010 el Govern de la Generalitat va 
presentar el projecte que havia de culminar amb les esmentades 4.600 hectàrees de 
reg. El 2011 es van iniciar les obres, van quedar aturades al 2015 i des de llavors, 
tot i que en alguna ocasió s’ha contemplat al pressupost de la Generalitat, no s’hi ha 
fet cap inversió.

Des del moment en què es va presentar el projecte, la Comunitat de Regants va 
aconseguir les adhesions de propietaris. Es va realitzar, també, un projecte de con-
centració parcel·lària per tal de reduir costos i augmentar la rendibilitat de la futura 
infraestructura. Des de llavors, agents públics i privats de la comarca, han reivindi-
cat que el projecte del Reg es reactivi. Una de les condicions que el Departament ha 
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posat és que cal que la Comunitat de Regants renovi el compromís de les adhesions, 
entenent que les que ja tenen han quedat obsoletes pel pas del temps.

Per el que ha estat exposat, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar una calendarització per fases abans del juny del 2023 que permeti 

posar en regadiu les més de 4.500 hectàrees de reg que estan contemplades al pro-
jecte que es va presentar l’any 2010.

2. Destinar els recursos necessaris, ja siguin econòmics o personals, que perme-
tin actualitzar el cens d’adhesions i presentar aquest cens abans del juny de 2023.

3. Destinar la partida pressupostària suficient per tal d’actualitzar el projecte 
«Ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp. Captació i canonada 
de transport» i reprendre les obres aturades ara fa vuit anys.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Salvador Vergés i Tejero, portaveu a la CARPA;  

Jeannine Abella i Chica, diputada, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la situació política a Tunísia
250-00953/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 81419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la situació política a Tunísia, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El suïcidi del jove venedor ambulant Mohamed Bouazizi, a la ciutat de Sidi Bouzid, 

en protesta per anys de maltractaments per la força pública, va esdevenir el detonant 
de les protestes socials que, l’any 2011, van suposar el final del règim del president Ben 
Ali, en el que va ser coneguda com la «Revolució del Gessamí», la primera de les re-
voltes de l’onada que va ser coneguda com a «Primavera àrab».

En altres indrets on van començar protestes similars contra règims autocràtics, 
la dura reacció dels règims va anorrear-les, o es va donar lloc a llargues i sagnants 
guerres civils, que encara avui continuen, amb intervenció de potències regionals i 
globals. A Tunísia, però, es va produir un difícil i complex procés de democratitza-
ció, que havia donat lloc a l’aprovació de la Constitució tunisiana del 2014, la tercera 
del país, després de les de 1861 i 1959, i havia superat fins i tot la prova de l’alter-
nança en el poder de formacions de signe ben diferent. Malgrat això, les dificultats 
econòmiques, socials i polítiques han continuat i, entre d’altres qüestions, les prime-
res eleccions municipals democràtiques des de la revolució del 2011 es van ajornar 
en diverses ocasions i finalment es van celebrar l’any 2018.

A les eleccions presidencials del 2019, l’independent Kaïs Saïed va ser elegit 
President de la República. Després de diversos conflictes amb algunes forces polí-
tiques de l’Assemblea de Representants del Poble (el parlament tunisià), i d’un con-
flicte relacionat amb la formació de la Cort Constitucional prevista a la Constitució 
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del 2014, que encara no s’ha produït, el 25 de juliol del 2021 el president Saïed va 
cessar el primer ministre i el govern, va suspendre l’Assemblea de Representants del 
Poble i va aixecar la immunitat dels seus membres, va anunciar que governaria via 
decrets, i es va proclamar també fiscal en cap.

En la matinada del 23 al 24 d’agost del 2021, Saïed anuncia que la suspensió del 
parlament es mantindrà sine die. El 22 de setembre del mateix any, emet un decret 
confirmant la continuïtat de les mesures d’emergència, que també dissol la Instància 
Provisional encarregada del control de constitucionalitat dels projectes de llei, que 
era l’òrgan constitucional provisional mentre no es formés la no nata Cort Consti-
tucional. En el mateix decret s’atorga el poder legislatiu, que exercirà via decrets. 
El 29 de setembre nomena un nou govern, encapçalat per la primera ministra Najla 
Bouden, tot i que les funcions reservades per la Constitució de 2014 a la persona cap 
del govern han estat avocades pel president Saïed. Es tracta, en tot cas, d’un govern 
no sorgit de les urnes, nomenat enterament per Saïed i que respon només davant 
Saïed mateix.

El 13 de febrer del 2022, el president Saïed va dissoldre el Consell Superior de la 
Magistratura i s’ha atribuït el poder destituir jutges i magistrats.

El president Saïed concentra així, en la pràctica, la totalitat del poder legislatiu 
i executiu, i una bona part del poder judicial, a més de reservar-se les funcions de 
fiscal en cap. No està sotmès a cap control efectiu.

Aquest conjunt de decisions del president Saïed han estat qualificats per les for-
ces d’oposició i per nombrosos analistes com un autèntic cop d’Estat. Resulta clar 
que suposen un greu risc d’acabar amb el procés de democratització de Tunísia, i un 
risc d’involució cap a un presidencialisme autocràtic.

El govern de Saïed va convocar unes eleccions legislatives, sota una llei electoral 
aprovada amb el parlament dissolt, i per elegir una nova assemblea legislativa amb 
els poders considerablement reduïts. La primera volta d’aquestes eleccions, amb un 
sistema electoral amb circumscripcions uninominals i a dues voltes, es va celebrar 
el 17 de desembre de 2022. Les forces polítiques, sindicals i socials oposades a la 
deriva autoritària de Saïed van fer campanya per l’abstenció, tot denunciant les elec-
cions com una farsa per legitimar la deriva de Kaïs Saïed. La ciutadania tunisiana 
ha respost en massa a aquesta crida i l’abstenció ha arribat a prop del 90% del cens 
electoral.

Les forces opositores demanen que no es celebri la segona volta de les eleccions 
legislatives i que es torni al camí de democratització de Tunísia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva preocupació pel retrocés en el procés de democratització de 

Tunísia que s’ha produït al país des de l’agost del 2021.
2. Expressa el seu suport a les forces polítiques i socials tunisianes que reclamen 

el restabliment de la plena vigència de la Constitució tunisiana del 2014, la paralit-
zació del procés electoral rebutjat massivament per la ciutadania tunisiana i la con-
tinuïtat del procés de democratització del país.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials 
del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i a Aran
250-00954/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 81420 / 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 Catalunya, 

Jeannine Abella i Chica, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Glò-
ria Freixa i Vilardell, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials del Govern a la  
vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de març es va anunciar el desplegament dels serveis territorials del 

Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran. El desplegament havia de començar-se 
a implementar l’any 2022 i de cara al 2023 finalitzar la implementació dels vuit de-
partaments que han d’ubicar-se a l’Alt Pirineu i l’Aran. Per part del Govern s’ha fet 
una aposta descentralitzada convertint així Tremp, la Seu d’Urgell, Sort, el Pont de 
Suert i Puigcerdà en seus de serveis territorials del govern.

La ubicació anunciada fou la següent: Departament d’Educació i Salut (que ja 
està parcialment desplegada a Tremp on també hi ha la seu de la regió sanitària) a 
Tremp; el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el de Ter-
ritori, a la Seu d’Urgell; A Sort el Departament de Drets Socials; el Departament 
de Cultura al Pont de Suert i el Departament d’Empresa i Treball i el d’Economia i 
Hisenda, a Puigcerdà.

L’objectiu d’aquest desplegament descentralitzat és que a cadascuna d’aquestes 
cinc seus hi hagi un punt d’atenció ciutadana on fer els tràmits de qualsevol de les 
conselleries desplegades a l’Alt Pirineu i l’Aran posant en funcionament un registre 
únic que eviti desplaçaments fora de la comarca tot oferint un servei de proximitat 
als habitants de la vegueria. La calendarització presentada contemplava que abans 
del mes de setembre de 2022, Territori; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral; Educació i Drets Socials ja estesin en funcionament. Principis de l’any 2023, és 
la data en que suposadament Cultura, Empresa i treball i Economia i Hisenda ha-
vien d’obrir la seva seu.

Aquest desplegament ha estat una llarga reivindicació del territori que es va tra-
duir en anunci a principis d’aquest any. La presentació del desplegament descentra-
litzat es va fer amb consens amb el territori, ja que segons la línia de govern és va fer 
una aposta per la cogovernança i la codecisió. A banda de l’apropament de l’admi-
nistració al ciutadà, fet que suposa una millora en les condicions de vida de tots els 
pirinencs aquest desplegament implica que es podran prendre decisions adaptades a 
la singularitat de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Per poder desenvolupar les diferents seus de serveis territorials, fins ara ubicats 
a Lleida, es preveu que hi hagi trasllat de treballadors d’altres delegacions així com 
un increment de la plantilla. Pel que fa la ubicació, està previst que les diferents de-
legacions es situïn en diferents dependències de titularitat municipal com comarcal.

Passada la presentació i l’assumpció del compromís per part del Govern, el cert 
és que a data d’avui no s’ha complert amb els compromisos fixats pel setembre de 
2022 i es posa en dubte que l’objectiu fixat per principis de 2023.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Que les seus dels serveis territorials de les conselleries d’Educació, Salut, Drets 

Socials, Cultura, Territori, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Economia 
i Hisenda i Empresa i Treball que tindran la seva ubicació a Tremp, Sort, el Pont 
de Suert, la Seu d’Urgell i Puigcerdà estiguin en funcionament durant el primer se-
mestre de 2023.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Jeannine Abella i Chica, Glòria Freixa i Vilar-

dell, diputades, GP JxCat

Proposta de resolució sobre la supressió del programa 442, 
d’internalització de la cultura, del pressupost del Departament de Justícia
250-00955/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81470 / 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 establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre supresión del programa 442 (internalización de la cultura) del presu-
puesto del Departamento de Justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2022, dentro de las parti-

das correspondientes al Departamento de Justicia, contenía una partida denomi-
nada Programa 442 (internacionalización de la cultura). En este programa, al que 
la Generalitat destina 50.000 euros, se afirma textualmente: «Tenint present les as-
piracions del poble català a assolir un estat propi, donar a conèixer els fonaments 
histórics milenaris de la existencia d’una catalunya sobirana».

Es de todo punto necesario eliminar una partida presupuestaria destinada a pro-
pagar falsedades y mentiras históricas que pagamos todos los catalanes. El Govern 
no solo se arroga falsamente la representación del «poble catalá» que no existe, sino 
que persiste en su ensoñación de un estado propio difundiendo mentiras históricas 
como que Cataluña es una nación milenaria o soberana.

Ahora que están en elaboración los presupuestos del ejercicio presupuestario de 
2023, es imperativo que el Departamento de Justicia –penúltimo en porcentaje de cre-
cimiento de todos los departamentos del Govern en los presupuestos de 2022– destine 
el dinero de los contribuyentes a tener una justicia profesional, ágil y eficaz; y no a 
sembrar odio y división con su programa de internalización de la cultura.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Justicia del Gobierno de la 

Generalitat a suprimir el programa 442 (internalización de la cultura) de los próxi-
mos presupuestos de la Generalitat de Cataluña.

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

GP VOX
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Proposta de resolució sobre el millorament de la formació 
professional
250-00956/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 81471 i 81483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución para la mejora de la formación pro-
fesional, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques de Joventut, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Formación Profesional (FP) constituye un camino de aprendizaje y formación 

superior postobligatoria cada vez más valorado en el contexto europeo. Este modelo 
educativo superior comprende el conjunto de acciones formativas que, en el ámbi-
to del sistema educativo, capacitan a los jóvenes para el desempeño cualificado de 
los diversos oficios y profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la 
vida social, cultural y económica.

La FP dota a los jóvenes de las herramientas necesarias para que estos puedan 
cumplir sus metas personales, desarrollar su proyecto vital y formar parte activa de 
la vida comunitaria de nuestra Patria.

La juventud catalana se enfrenta a un mercado laboral cambiante y con grandes 
barreras de entrada para muchos de ellos. Según los últimos datos publicados, la 
tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 29 años se sitúa en la dramática 
cifra del 27,3%.

Entre otros motivos, esta cifra se debe a que Cataluña encabeza el ránking euro-
peo de abandono escolar a pesar de haber pasado del 32,9% del año 2008 al 14,8% 
en 2021.

Las personas sin estudios post-obligatorios tienen el doble de posibilidades de 
estar en situación de desempleo y cuatro veces más posibilidades de tener un puesto 
de trabajo poco cualificado. Un hecho, que acarrea una dificultad añadida a la hora 
acceder a una vivienda, emanciparse, formar una familia y la pérdida de un sin fin 
de oportunidades vitales.

Por todo ello, la Formación Profesional constituye el modelo educativo, alterna-
tivo al universitario, más adecuado para el acceso al mundo laboral.

Gracias a su carácter práctico, los ciclos formativos tienen la ventaja de ofrecer 
a los jóvenes estudiantes que escojan ese modelo, la posibilidad de pasar una parte 
significativa de su proceso formativo en la empresa. Ello representa un claro be-
neficio para ambas partes, pues las empresas también encuentran la posibilidad de 
contratar trabajadores cualificados y con experiencia incluso el mismo año en el que 
terminan sus estudios.

Otro factor valorado por los empleadores y los futuros empleados, es el hecho 
de que su duración es más corta que la formación universitaria, por lo que pueden 
incorporarse más rápidamente a la vida laboral. Tanto es así, que según datos de 
Universae, cerca del 50% de los titulados en FP encuentra trabajo casi de manera 
inmediata tras graduarse.

A su vez, la tasa de empleabilidad de la Formación Profesional se sitúa en el 42,2%, 
incluso por encima de los estudios universitarios que se encuentra en el 38,5%, tal y 
como publica el último Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en el año 2021.

Por otro lado, la Generalidad de Cataluña no ha hecho los deberes en esta ma-
teria. En el curso correspondiente al presente año 2022-2023, han existido graves 
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errores informáticos en el volcado de notas, fallos en la gestión de las inscripciones, 
en la validación de expedientes y en las pruebas de admisión que han condenado a 
miles de jóvenes a la incertidumbre de no saber si finalmente lograrían seguir con 
sus estudios el próximo año.

Solo en estudios de FP de Grado Superior ha habido más de 40.616 solicitudes de 
plaza en el curso 22-23, de los cuales solo han sido asignados 27.160 en la primera 
fase, de los cuales 10.994 ni siquiera quedaron en lista de espera. De estos últimos, 
solo participaron 2.083 en la segunda fase.

Por si fuera poco, los alumnos catalanes que han obtenido plaza en la segunda 
convocatoria han empezado las clases un mes más tarde, en octubre, con la consi-
guiente mengua en su proceso formativo y la deserción de muchos de ellos ante una 
nueva situación de incertidumbre.

La formación de los jóvenes catalanes debe ser una prioridad para cualquier go-
bierno que valore el futuro de su pueblo. Por todo ello, consideramos imprescindible 
impulsar la FP como un modelo de éxito para el desarrollo formativo, profesional y 
personal de los jóvenes. Para que obtengan la formación necesaria para entrar en el 
mundo laboral, lograr emanciparse, formar una familia y desarrollar sus proyectos 
vitales sin tener que abandonar su tierra natal.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
Primero: Llevar a cabo una auditoría de la Agencia Pública de Formación y Cu-

alificación Profesional (FPCAT) para determinar las causas de la escasa ejecución 
del presupuesto de la Agencia, cuya ejecución actual se sitúa en un 6,26%.

Segundo: Mejorar el sistema de orientación académica previa a la elección de 
los estudios superiores dirigida a los jóvenes para ayudar a fundamentar la elección 
de los estudios y con el objetivo de combatir la elevada tasa de abandono escolar en 
estudios de FP.

Tercero: Garantizar el acceso a la Formación Profesional en español para aque-
llos alumnos que lo soliciten.

Cuarto: Modificar las bases del programa Odisseu del Departamento de Investi-
gación y Universidades, al objeto de incluir a los jóvenes estudiantes de Formación 
Profesional.

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2022, sobre el Pla 
de rescat del sector cultural, corresponent a l’exercici del 2020
256-00032/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 81362 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 17.01.2023

L’Informe de fiscalització 23/2022, sobre el Pla de rescat del sector cultural, cor-
responent a l’exercici del 2020 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edi-
ció electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/322940241.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/322940241.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2022, 
sobre les despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra 
del Departament d’Interior, corresponent a l’exercici del 2018
256-00033/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 81363 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 17.01.2023

L’Informe de fiscalització 24/2022, sobre les despeses de personal del Cos de 
Mossos d’Esquadra del Departament d’Interior, corresponent a l’exercici del 2018 
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 24.01.2023 al 06.02.2023).
Finiment del termini: 07.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures
300-00272/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 83200 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures del Govern, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 al 26 de gener 
de 2023, amb el text següent: 

– Sobre la política d’infraestructures del Govern.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

https://www.parlament.cat/document/publicacions/322940242.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/322940242.pdf
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Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00273/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83413 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior del Govern, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 de 
gener de 2023, amb el text següent: 

– Sobre l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
300-00274/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 83414 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema de salut 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 24, 25 i 26 de febrer de 2023, amb el text següent: 

– Sobre la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic
300-00275/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 83416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 de gener 
de 2023, amb el text següent: 

– Sobre la seguretat al complex petroquímic.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a pal·liar 
els efectes de la inflació en la capacitat adquisitiva de les famílies 
i en llurs drets com a consumidors
300-00276/13

PRESENTACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 83417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre quines mesures pensa prendre da-
vant els efectes de la inflació en la pèrdua de capacitat adquisitiva de les famílies i 
dels seus drets com a consumidors, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 de gener de 2023, amb el text següent: 

– Sobre quines mesures pensa prendre davant els efectes de la inflació en la pèr-
dua de capacitat adquisitiva de les famílies i dels seus drets com a consumidors.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia catalana d’adaptació 
al canvi climàtic
300-00277/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 83418 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
24, 25 i 26 de gener, amb el text següent: 

– Sobre l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari
300-00278/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 83419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la decadencia del sistema 
sanitario en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los 
próximos días 24, 25 y 26 de enero de 2022, con el siguiente texto: 
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– Sobre la decadencia del sistema sanitario en Cataluña.

Palacio del Parlament, 19 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat 
de les empreses amb relació al preu de l’energia
300-00279/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 83457 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat 
de les empreses en relació al preu de l’energia, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 de gener de 2023, amb el text 
següent: 

– Sobre els problemes de la competitivitat de les empreses en relació al preu de 
l’energia.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica
300-00280/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 83458 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.01.2023

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 
de gener de 2023, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de memòria democràtica.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
260-00001/13

TRAMESA AL PLE

D’acord amb l’article 66.3 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
la remissió al Ple per al seu debat.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023.

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de gener de 2023, d’acord amb 
l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al 
Parlament de Catalunya, de Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, amb efectes des del dia 16 de gener de 2023.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 433/XIV, sobre la memòria 
de Gustau Muñoz i les víctimes del franquisme i el postfranquisme
290-00370/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 169/XIV, sobre la situació 
del mercat laboral
390-00169/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 170/XIV, sobre el Servei 
d’Educació de Catalunya
390-00170/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 171/XIV, sobre el grau 
de compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic
390-00171/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 172/XIV, sobre energia, 
biodiversitat i canvi climàtic
390-00172/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 173/XIV, sobre l’accessibilitat 
al sistema públic de salut
390-00173/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023
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Control del compliment de la Moció 174/XIV, sobre l’abordatge 
de les violències sexuals
390-00174/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 175/XIV, sobre l’adopció 
de mesures amb relació a la violència masclista en l’entorn digital
390-00175/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 176/XIV, sobre les polítiques 
d’ocupació
390-00176/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 177/XIV, sobre el balanç 
de les polítiques de funció pública
390-00177/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 178/XIV, sobre la política exterior
390-00178/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023
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Control del compliment de la Moció 179/XIV, sobre les polítiques 
per a un envelliment actiu i digne
390-00179/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 180/XIV, sobre les infraestructures
390-00180/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 181/XIV, sobre el garantiment 
dels drets polítics i civils davant la reforma del delicte de desordres 
públics agreujats
390-00181/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

Control del compliment de la Moció 182/XIV, sobre les polítiques 
en matèria de memòria històrica
390-00182/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2023

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 Drets Socials 
amb el conseller de Drets Socials sobre el problema a l’Escola 
Paideia, de Barcelona
354-00210/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament 
de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè expliqui 
el problema a l’Escola Paideia
356-00941/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre l’exigència a l’Escola Paideia de tornar una part del pati el 2023
356-00942/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 504.

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

Compareixença en ponència d’Adoración Guamán, professora de dret 
del treball i de la seguretat social a la Universitat de València, amb 
relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa 
i Drets Humans
353-00510/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.

Compareixença en ponència de Jordi Vives Gabriel, investigador 
sènior de la Universitat de Sankt Gallen, amb relació a la Proposició 
de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00519/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.
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Compareixença en ponència de Maria Prandi, directora executiva 
de Business and Human Rights, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00526/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.

Compareixença en ponència de Mario Eduardo Minera Monzón, 
periodista i expert en drets humans del col·lectiu Madreselva, 
amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català 
d’Empresa i Drets Humans
353-00527/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.

Compareixença en ponència de Mirtha Vásquez, política, 
advocada i professora universitària implicada en l’organització 
no governamental Grufides, amb relació a la Proposició de llei 
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00528/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.

Compareixença en ponència de Tchenna Maso, advocada 
i representant del Moviment d’Afectats per les Preses del Brasil 
i la Via Campesina, amb relació a la Proposició de llei de creació 
del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
353-00531/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació del 
Centre Català d’Empresa i Drets Humans», el 17.01.2023.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma No a la Variant 
de Vilafant davant la Comissió de Territori per a informar sobre 
la construcció d’una variant a Vilafant
357-00215/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de Territori, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 503.

Compareixença de Jofre Carnicer, investigador de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a presentar 
l’informe «Canvi climàtic 2022: impactes, adaptació i vulnerabilitat», 
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
357-00463/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.01.2023, DSPC-C 505.

Compareixença d’una representació de la Fundació Prima davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els seus 
programes de recerca i innovació a l’àrea mediterrània
357-00464/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
18.01.2023, DSPC-C 505.

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant 
la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació 
de la dependència
357-00489/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
18.01.2023, DSPC-C 504.
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Compareixença d’Eva Maria Martínez Morales, presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i de José Antonio Monteagudo Urgel, 
conseller d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
davant la Comissió de Drets Socials per a exposar el projecte 
del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones del Baix Llobregat
357-00499/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
18.01.2023, DSPC-C 504.

Compareixença d’una representació de l’equip impulsor del Fòrum 
Social de la Cura davant la Comissió de Drets Socials per a presentar 
les conclusions
357-00500/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
18.01.2023, DSPC-C 504.

Compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute 
en la Globalització davant la Comissió de Territori per a informar 
sobre la seva posició respecte al MidCat
357-00517/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de Territori, tinguda el 18.01.2023, 
DSPC-C 503.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 45

CONVOCADA PER AL 24 DE GENER DE 2023

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 24 de gener de 2023, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 25 de gener, a les 9.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament).
3. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’Ignacio Garriga Vaz de Con-

cicao. Tram. 234-00105/13. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446, 176).
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4. Proposició de llei d’adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la pro-
pietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal. 
Tram. 202-00056/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple (text presentat: 
BOPC 457, 85).

5. Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a 
les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal. Tram. 202-00049/13. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 401, 8).

6. Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, 
del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no 
universitari. Tram. 202-00052/13. Síndica d’Aran. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 430, 8).

7. Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00033/13. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
469, 8).

8. Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents en l’àmbit de 
l’impost sobre el patrimoni. Tram. 203-00034/13. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 469, 11).

9. Interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climà-
tic. Tram. 300-00277/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’Es-
glésia. Tram. 300-00269/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica. Tram. 
300-00280/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari. Tram. 
300-00274/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari. Tram. 300-
00278/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic. Tram. 
300-00275/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a afrontar la inflació 
i els seus efectes sobre els consumidors. Tram. 300-00276/13. Joan Carles Gallego i 
Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat de les em-
preses amb relació al preu de l’energia. Tram. 300-00279/13. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 300-00273/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures. Tram. 300-
00272/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya de vacu-
nació contra la grip. Tram. 302-00234/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política penitencià-
ria. Tram. 302-00235/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matè-
ria educativa. Tram. 302-00236/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació.
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22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords parlamentaris en matèria d’infraestructures. Tram. 302-00237/13. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès 
Occidental i al Vallès Oriental. Tram. 302-00238/13. Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de 
la pagesia. Tram. 302-00239/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 
i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura 
digital. Tram. 302-00240/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 81551 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
Chakir el Homrani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb 
el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la 
condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2023
Chakir el Homrani Lesfar, diputat GP ERC

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

Informe sobre el compliment de les actuacions estadístiques 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2021
334-00083/13

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 81418 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 17.01.2023

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 13.3 de la Llei 5/2016, de 23 de desembre, 

del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 d’esta-
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dística de Catalunya, us trameto l’informe sobre el compliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2021.

Barcelona, 10 de gener de 2023
Natàlia Mas Guix, consellera d’Economia i Hisenda

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