
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 559/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció dels preus públics 
en segones i successives matrícules
250-00832/13
Adopció 5

Resolució 560/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement del català 
al programa Erasmus+
250-00856/13
Adopció 5

Resolució 561/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’accessibi-
litat a l’Hospital del Vendrell
250-00753/13
Adopció 6

Resolució 562/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les línies 
ferroviàries al Penedès
250-00754/13
Adopció 6

Resolució 563/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els accessos a  l’autopista 
C-32 al Maresme
250-00760/13
Adopció 7

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels professors de religió 
als centres docents públics
250-00763/13
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre les places de formació professional per al curs 2022-
2023
250-00788/13
Rebuig 8

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de 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
202-00052/13
Debat de totalitat 9
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel GP VOX i G Mixt 9
Termini per a proposar compareixences 9

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · cinquè període · número 479 · divendres 27 de gener de 2023

* 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 479
27 de gener de 2023

Taula de contingut 2

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els robatoris a l’horta de Lleida
250-00859/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona Nord
250-00864/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels tècnics 
especialistes i operadors de control
250-00885/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió ferroviària de Valls
250-00921/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria 
educativa
302-00236/13
Esmenes presentades 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords par-
lamentaris en matèria d’infraestructures
302-00237/13
Esmenes presentades 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occiden-
tal i al Vallès Oriental
302-00238/13
Esmenes presentades 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la  desburocratització de la 
pagesia
302-00239/13
Esmenes presentades 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital
302-00240/13
Esmenes presentades 23

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Gerard Amirian, Mahsa Safavi i Anahita Nasirossa-
dat Salami, membres de la Campanya per la Llibertat dels Presos Polítics a l’Iran, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presentin el 
document «Iran: situació crítica de drets humans»
356-00985/13
Acord sobre la sol·licitud 27

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa 
i Treball sobre la situació de la formació professional, especialment la integrada, el 
curs 2022-2023
355-00108/13
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa i 
Treball sobre les competències en polítiques digitals assumides pel seu departament
355-00109/13
Acord de tenir la sessió informativa 27



BOPC 479
27 de gener de 2023

Taula de contingut 3
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353-00601/13
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de foment de l’associacionisme
353-00631/13
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental amb relació al Projecte de llei de foment de l’associacionisme
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de la Informació i d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00557/13
Substanciació 29

Compareixença de Pere Macias i Arau, coordinador del Pla de rodalies de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
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Substanciació 29

Compareixença de Jordi Galí Manuel, president de Som Ecologística, davant la Co-
missió d’Empresa i Treball per a informar sobre el potencial econòmic de la logística 
ecològica i la ciclologística
357-00741/13
Substanciació 29

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la 
Comissió d’Educació per a presentar l’informe «Beneficis de la música en l’educació»
357-00824/13
Substanciació 29

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa i de la direcció de l’em-
presa Nylstar davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el con-
flicte laboral a l’empresa
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Substanciació 29

Compareixença de Gerard Amirian, membre de la Campanya per la Llibertat dels 
Presos Polítics a l’Iran; Mahsa Safavi, politòloga catalanopersa, i Anahita Nasirossa-
dat Salami, organitzadora de les manifestacions amb el lema «Dona-Vida-Llibertat», 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el 
document «Iran: situació crítica de drets humans»
357-00897/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Gonzalo Boye, advocat de persones querellants per espionat-
ge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru
357-00904/13
Substanciació 30
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Compareixença d’Andreu Van den Eynde, advocat de persones afectades per es-
pionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 
Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb 
els Programes Pegasus i Candiru
357-00905/13
Substanciació 30

Compareixença de Benet Salellas, advocat de persones afectades per espionatge, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 
Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Pro-
grames Pegasus i Candiru
357-00906/13
Substanciació 30

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de  l’Empresa Fami-
liar davant la Comissió d’Empresa i Treball per a  informar sobre la situació de les 
empreses familiars
357-00907/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació de l’Associació Independent de Joves Em-
presaris de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre 
la situació dels empresaris joves
357-00908/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió d’Empresa i 
Treball per a informar sobre l’impacte de la crisi energètica en el teixit empresarial
357-00909/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació del Clúster de la Bioenergia de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre l’impacte de la crisi ener-
gètica en el teixit empresarial
357-00910/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació d’Enginyers Industrials de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre l’impacte de la crisi energètica 
en el teixit empresarial
357-00911/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa, davant la Co-
missió d’Empresa i Treball per a informar sobre les necessitats de la Fundació i la 
tasca d’integració dels joves al mercat laboral
357-00912/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença del director general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Tre-
ball per a informar sobre les línies de treball de la Direcció General
357-00913/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a presentar l’informe «Una  aproximació a l’impacte de la 
reforma laboral»
357-00914/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 32
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 559/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reducció 
dels preus públics en segones i successives matrícules
250-00832/13

ADOPCIÓ

Comissió de Recerca i Universitats, sessió 18, 17.01.2023, DSPC-C 502

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reducció dels preus pú-
blics en segones i successives matrícules (tram. 250-00832/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana (reg. 78200).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir el preu del recàrrec en sego-

nes i successives matrícules dels estudis de grau o màster per al curs 2023-2024, es-
tablint un criteri uniforme per mitjà d’uns multiplicadors iguals a 1,2 per a la segona 
matrícula, 2,6 per a la tercera i 3,6 per a la quarta i successives.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà

Resolució 560/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
del català al programa Erasmus+
250-00856/13

ADOPCIÓ

Comissió de Recerca i Universitats, sessió 18, 17.01.2023, DSPC-C 502

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del cata-
là al programa Erasmus+ (tram. 250-00856/13), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 79696).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la importància del Pla d’enfortiment de la 

llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya i insta el Go-
vern a desplegar-ne les mesures principals per a aconseguir el reconeixement del 
català dins el programa Erasmus+, que permetria donar un salt qualitatiu en la ga-
rantia i el bon funcionament del procés d’acollida lingüística dels estudiants de mo-
bilitat d’aquest programa.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les iniciatives que duu a 
terme el Govern, en col·laboració amb institucions acadèmiques i altres governs de 
l’àrea lingüística i d’altres territoris de l’Estat, perquè l’Estat espanyol faci totes les 
gestions pertinents davant la Comissió Europea per a: 

a) Incloure en la plataforma Online Language Support (OLS) el català i també 
la resta de llengües oficials a l’Estat espanyol –el gallec i el basc–, que són llengües 
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d’ensenyament, investigació i comunicació en universitats diverses que reben alum-
nes del programa Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat.

b) Fer un seguiment de la sol·licitud presentada al Servei Espanyol per a la Inter-
nacionalització de l’Educació per a la inclusió del català, el gallec i el basc en la pla-
taforma OLS per al període 2022-2027, ja que fins ara no ho ha fet en cap moment, 
tal com ha indicat en repetides ocasions la mateixa Comissió Europea.

c) Reparar la situació incorporant les tres llengües oficials en el marc de la lici-
tació actual de la nova plataforma europea OLS del programa d’intercanvi d’estudi-
ants Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2023
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comis-

sió, Anna Erra i Solà

Resolució 561/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de l’accessibilitat a l’Hospital del Vendrell
250-00753/13

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 18.01.2023, DSPC-C 503

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2023, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat 
a l’Hospital del Vendrell (tram. 250-00753/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 74898) i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 74963).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, amb els titulars de totes 

les vies, una proposta de mobilitat en conjunt en l’àmbit de l’hospital comarcal del 
Vendrell (Baix Penedès), que inclogui solucions per a l’accés del trànsit rodat i dels 
vianants, i també l’ampliació de l’aparcament. Aquestes solucions han de comportar 
una millora dels accessos actuals, incloent-hi l’accés al Vendrell des de la carretera 
N-340 i la rotonda de l’hospital. L’estudi ha de determinar principalment les actua-
cions per a millorar la connectivitat i ha d’incloure propostes de pacificació. S’ha de 
dotar el proper pressupost de la partida corresponent.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 562/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les línies ferroviàries al Penedès
250-00754/13

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 18.01.2023, DSPC-C 503

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2023, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al 
Baix Penedès (tram. 250-00754/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú 
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Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 74899) i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 74965).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar els serveis de la línia RT2 entre Salou - Port Aventura i l’Arboç.
b) Ampliar els serveis de la línia RT2 fins a l’estació de Vilafranca del Penedès i 

interconnectar les sortides d’aquesta línia amb la línia R4 a Vilafranca del Penedès.
c) Fer que el servei de la línia RT2 doni cobertura al Baix Penedès quan no hi 

hagi servei directe amb la línia R4 que surt de Sant Vicenç de Calders.
d) Fer que els trens de la línia R17 facin parades a les estacions entre Sant Vicenç 

de Calders i Vilanova i la Geltrú.
e) Estudiar solucions per a millorar la connectivitat entre les arribades dels trens 

de la línia R8 a l’estació de Martorell i les sortides de la línia R4 en direcció a Sant 
Vicenç de Calders.

f) Reclamar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que constru-
eixi una nova entrada d’accés a l’estació del Vendrell a la banda dels barris del Puig 
i del Pèlag.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 563/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els accessos 
a l’autopista C-32 al Maresme
250-00760/13

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 18.01.2023, DSPC-C 503

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2023, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la Plan-
ta Ornamental de Catalunya (tram. 250-00760/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 74964).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar accelerant les mesures 

acordades a l’octubre del 2020 en el Pacte per a la mobilitat sostenible del Maresme, 
que inclouen, entre d’altres, la creació dels nous accessos a l’autopista C-32 i el mi-
llorament dels existents, especialment dels que haurien de facilitar la comunicació 
de les zones industrials que hi ha al costat de la carretera N-ll, les quals en una pri-
mera fase tindran la mobilitat restringida per les obres de pacificació.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els procediments de mobilitat dels 
professors de religió als centres docents públics
250-00763/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 29, tinguda el 24.01.2023, 
DSPC-C 511.

Proposta de resolució sobre les places de formació professional per 
al curs 2022-2023
250-00788/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 29, tinguda el 24.01.2023, 
DSPC-C 511.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de 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
202-00052/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP VOX 

I G MIXT

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 45, tinguda el 25.01.2023, DSPC-P 95.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
30.01.2023 al 31.01.2023).
Finiment del termini: 01.02.2023; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80951 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 80951)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió i addició al punt únic

Mantenir el dispositiu de seguretat específic Destinar les patrulles necessàries 
del Cos de Mossos d’Esquadra per garantir la vigilància durant les 24 hores del dia 
a l’Horta de Lleida.



BOPC 479
27 de gener de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 10

Proposta de resolució sobre la creació de la regió policial Girona 
Nord
250-00864/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80952 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 80952)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Impulsar la creació de Adequar la seguretat ciutadana a la zona nord de la 
Regió Policial Girona Nord àmbit d’influència com a mínim d’acord amb el model 
de desplegament establert a tota la comarca de l’Alt Empordà.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Revisar Augmentar y i reforçar en cas necessari les plantilles del Cos de Mos-
sos d’Esquadra de les Àrees Bàsiques Policials de Figueres i Roses, d’acord amb el 
sostre d’efectius acordat a la Junta de Seguretat de Catalunya.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80953 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 80953)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió i addició al punt 3

3. Crear un curs bàsic d’Operadors de Control amb de 150 hores que sigui princi-
palment pràctic de 130 hores, 48 de les quals seran de formació en centres de treball.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 83730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83708; 83753; 83764; 83770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83708)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 1

1. Impulsar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2023, una taula Ana-
litzar amb persones expertes de la comunitat educativa per analitzar els resultats de 
les proves de competències i proposar mesures per elevar els resultats d’èxit educa-
tiu de Catalunya, amb equitat, i preveure un seguiment i acompanyament d’aquestes 
millores educatives.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 3

3. Incrementar el finançament de Finançar les llars d’infants per garantir el seu 
sosteniment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els estu-
dis sobre el cost real de la plaça, segons l’establert a la disposició addicional tren-
tena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i per avançar cap a la universa-
lització (creació de noves places públiques) i gratuïtat de l’etapa educativa 0-3 anys 
en aquesta legislatura.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

6. Destinar els recursos necessaris, en base a la disponibilitat pressupostària, a 
renovar o adquirir l’equipament, maquinària i tecnologia necessària per una FP mo-
derna i de qualitat.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 83753)

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 que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, 
presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13).
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Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició de un nuevo punto 2 bis

2.bis Acelerar la ejecución de los fondos Next Generation transferidos a la Gene-
ralidad de Cataluña para dotar de mejores recursos a los centros educativos.

Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
D’addició en el punto 3

3. Incrementar el finançament de les llars d’infants per garantir el seu sosteni-
ment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els estudis so-
bre el cost real de la plaça, i per avançar cap a la universalització (creació de noves 
places públiques) i gratuïtat de l’etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura. 
Concertar con carácter urgente plazas públicas de infantil 2 en guarderías privadas 
para garantizar que ningún niño se quede sin escolarizar, concediendo en el momen-
to de la matrícula la subvención a las familias, y recalcular el coste de la plaza de 
Infantil 2 que destinará el Departamento de Educación, teniendo en cuenta el nece-
sario despliegue de recursos para atender a alumnos NESE así como otros factores 
coyunturales como el aumento del precio de los suministros básicos.

Esmena 3
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició en el punto 4

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

Esmena 5
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició en el punto 5

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

Esmena 6
GP de VOX en Cataluña
D’addició de un nuevo punto 9

9. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio catalán 
respetando las sentencias judiciales que reconocen el castellano como lengua ve-
hicular del sistema educativo catalán y suprimir con carácter inmediato el Plan de 
promoción de la lengua catalana en los centros educativos.

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83764)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pers-
pectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Incrementar el finançament de totes les llars d’infants, tant les de titularitat 
pública com privada, per garantir el seu sosteniment (incloent el retorn del deute en-
cara pendent) tenint en compte els estudis sobre el cost real de la plaça, i per avan-
çar cap a la universalització (creació de noves places públiques) i gratuïtat de l’etapa 
educativa 0-3 anys en aquesta legislatura.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83770)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Incrementar les dotacions de professionals als centres educatius de tot el Ser-
vei d’Educació de Catalunya per reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats es-
pecífiques de suport educatiu (NESE) el proper curs escolar, incorporant, concre-
tament, un/a professional de la psicologia clínica per cada institut de secundària i 
un/a professional addicional pels centres educatius d’infantil i primària, prioritzant 
els de major complexitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió al punt 3

3. Incrementar el finançament de les llars d’infants per garantir el seu sosteni-
ment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els estudis sobre 
el cost real de la plaça, assegurant el finançament equitatiu per a tot l’I2 i per avan-
çar avançant cap a la universalització (creació de noves places públiques i d’inicia-
tiva social) i Un cop assolida aquesta equitat i universalització, iniciar el procés per 
a la gratuïtat de l’etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Destinar els recursos necessaris a renovar o adquirir l’equipament, maquinària 
i tecnologia necessària per una FP moderna i de qualitat, a tots els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 9

Pactar amb la comunitat educativa, els agents socials i el consell escolar de Ca-
talunya la revisió de l’avançament del calendari escolar.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
dels acords parlamentaris en matèria d’infraestructures
302-00237/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83759; 83763; 83767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83759)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el compliment dels acords parlamentaris en matèria d’infraestructures (tram. 302-
00237/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Instar el Govern de l’Estat a reobrir la negociació de l’ampliació de l’aeroport 
del Prat, per tal que esdevingui un veritable hub de vols intercontinentals, i agilitzar 
les obres de connexió de les d’estacions d’alta velocitat ferroviària als aeroports de 
Girona i Reus, per apostar per la intermodalitat i millorar l’operativa de l’aeroport 
de Barcelona. Així mateix, aquesta ampliació s’ha d’elaborar amb criteris ambien-
tals i amb diàleg amb els agents implicats per trobar la solució a l’ampliació de les 
pistes, sempre considerant la mínima afectació a la Xarxa Natura 2000, sense afec-
tació a la llacuna de la Ricarda i amb la consulta prèvia a la Comissió Europea com 
a garant d’aquests espais naturals protegits.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Instar el Govern de l’Estat a fer participar la Generalitat de Catalunya en la ges-
tió dels aeroports catalans de titularitat estatal, acabant amb l’anomalia de la ges-
tió centralitzada d’AENA, per tal d’assolir una governança de proximitat eficient i al 
servei dels interessos de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Instar el Govern de l’Estat al traspàs dels Aeroports estatals a la Generalitat de 
Catalunya, per tal de que Catalunya participi de les millors pràctiques internacio-
nals de gestió aeroportuària tal com passa als països més avançats.



BOPC 479
27 de gener de 2023

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 15 

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Instar el Govern de l’Estat a la publicació, amb caràcter anual, dels resultats 
de beneficis o pèrdues de tots els aeroports de l’Estat de la xarxa d’AENA, tal com 
aquesta havia fet des del 2006 al 2014.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83763)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria 
d’infraestructures (tram. 302-00237/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

2. Assumir, d’una vegada per totes i amb decisió, les competències traspassades 
del servei ferroviari de Rodalies, defensant-lo i millorant-lo a través de plans d’in-
versió i gestió. En aquest sentit, presentar en el termini de sis mesos: 

a) Una agenda 2030 per al servei de Rodalies, centrada en la millora de la pres-
tació del servei (horaris, operadors, trens, tarifes...) i a la qual s’estableixi el full de 
ruta per als propers 7 anys.

b) Una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees en relació 
amb l’entrada de nous operadors ferroviaris (no necessàriament Renfe ni FGC) a la 
prestació del servei de Rodalies, en particular per als nous serveis previstos com la 
llançadora d’accés a l’aeroport de Barcelona, les rodalies de Lleida o el Tren-Tram 
de Tarragona.

c) Un pla d’inversió en concordança amb els punts anteriors i, en particular 
mentre la Generalitat no obri la prestació del servei a nous operadors, acordar de 
manera imminent amb Renfe un pla de renovació i manteniment de trens i tallers.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

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

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6

6. Vetllar per la inclusió en els pressupostos generals de l’Estat d’una partida de 
759 milions d’euros entre els exercicis 2021 i 2024 i destinar aquests recursos a in-
fraestructures de mobilitat, per donar compliment als acords subscrits a Comissió 
Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, i informar 
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al Parlament de Catalunya, en el termini màxim d’un mes, a quines infraestructures 
de mobilitat es pensen destinar.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83767)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el compliment dels acords parlamentaris en matèria d’infraestructures (tram. 302-
00237/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 1

1. Acordar dins del primer semestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana un conveni d’acord i finançament que garanteixi la redac-
ció del projecte de millora de la mobilitat al Vallès Occidental que el Govern acordi 
amb els ajuntaments implicats, tenint en compte els principis del Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès i que inclogui l’estudi de totes les propostes de millora viaria 
possibles, incloent-hi la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i 
Castellar i la C58.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
D’addició en el punt 4

4. Un cop s’aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, 
encarregar els estudis informatius de factibilitat per l’arribada de la línia S2 a Cas-
tellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com el desdo-
blament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 5

5. Acordar, durant el primer semestre de 2023, amb el Govern d’Espanya una co-
missió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalu-
nya i que permeti la seva modernització i millores en la seva capacitat per esdevenir 
un veritable hub intercontinental amb respecte a la biodiversitat, a la convivència 
amb els veïns i les veïnes i a les directives ambientals europees posant especial cura 
en la preservació de l’espai natural protegit del Delta del Llobregat i perquè sen-
se apriorismes es treballi tècnicament per cercar el consens necessari i facilitar el 
desenvolupament d’un model aeroportuari en què el Govern de la Generalitat formi 
part de la governança i que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària dels 
aeroports de Girona i Reus per a millora competitivitat i garantint el consens terri-
torial.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De supressió en el punt 6

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

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83752; 83756; 83760; 83769 i 84253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

24.01.2023

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 83752)

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 302-00238/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De modificación y supresión en el punto 5

5. Negociar amb el Govern de l’Estat d’Espanya un calendari d’execució de les 
següents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic.
b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat.
c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8.
d. El baixador de Montornès Nord.
e. L’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.
f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès.

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83756)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Ori-
ental (tram. 302-00238/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 5

b. Reavaluar el projecte de la línia orbital ferroviària per garantir la seva fac-
tibilitat i Impulsar com a primera fase la connexió Sabadell Granollers, que a més 
del servei per a viatgers també permetria la connectivitat de les mercaderies des de 
l’interior de Catalunya cap a Europa.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra e del punt 5

e. L’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 11

11. Augmentar i millorar els horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83760)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 302-00238/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 1

Prioritzar aquelles inversions Desplegar amb la major celeritat possible totes les 
actuacions incloses en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès per promoure una 
mobilitat sostenible eficient i segura, que comporti una reducció de les emissions de 
CO2 i un augment de la quota modal de transport públic, especialment pel que fa als 
desplaçaments interns.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 2

Desplegar de manera immediata la xarxa de corredors BRCAT com a principals 
fluxos de mobilitat complementant el ferrocarril i, al mateix temps, iniciar els tre-
balls els estudis per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del Vallès.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 3

Construir dues noves estacions a la línia SI de FGC, una a Rubí - la Llana i l’al-
tra a Terrassa - la Rambleta d’acord amb el PDI aprovat per la Generalitat, l’Ajun-
tament de Barcelona i l’AMB.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 4

Construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies SI i S2 de FGC i la línia 
R8 de Rodalies, unes obres pendents de l’Estat però finalment delegada l’execució 
a la Generalitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició de l’encapçalament del punt 5

Negociar amb el Govern de l’Estat un calendari d’execució real de les següents 
actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del subpunt a del punt 5

La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. fins a Torelló.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del subpunt b del punt 5

La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat prioritzant Sa-
badell - Granollers.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8

Seguir treballant, conjuntament amb l’Ajuntament de Granollers i les associa-
cions veïnals, per la pacificació de la via en el seu tram urbà, reduint la circulació 
de vehicles

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 9

Redefinir les xarxes d’autobusos interurbans del Vallès, millorant horaris i fre-
qüències, completant la xarxa de línies express i establint nous serveis de connexió 
amb polígons industrials tal i com es preveu al Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió de l’encapçalament del punt 10

Impulsar el Pla Estratègic de la Bicicleta l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, 
tot prioritzant les següents actuacions: 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83769 I 84253)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 302-00238/13).
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Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
D’addició en el punt 2

2. Un cop s’aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, 
iniciar els treballs per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) des de l’estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar del Vallès.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 3

3. Actualitzar els estudis d’avaluació funcional, tècnica i socioeconòmica de les 
noves estacions a la línia SI de FGC, una a Rubí - La Llana i l’altra a Terrassa - la 
Rambleta.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 5

5. Negociar amb el Govern de l’Estat un calendari de la programació de les se-
güents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic.
b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat.
c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8.
d. El baixador de Montornès Nord.
e. L’augment i millora d’horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.
f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 7

7. Continuar impulsant els treballs per millorar la connectivitat entre Sabadell i 
Terrassa a través d’una intervenció a la N-150.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 8

8. Adoptar les mesures necessàries per reduir l’impacte acústic de la ronda Sud 
de Granollers.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 9

9. Continuar amb els treballs de millora de les xarxes d’autobusos interurbans 
del Vallès, millorant horaris i freqüències, completant la xarxa de línies exprés com 
a la resta de serveis, i especialment millorant la connexió amb els polígons indus-
trials.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 10

10. Continuar impulsant l’Estratègia Catalana de la Bicicleta al Vallès, tot prio-
ritzant les següents actuacions: 

a. Adaptació dels vials interurbans del Vallès per a la mobilitat en bicicleta, així 
com noves vies ciclistes de connexió interurbana per mobilitat obligada, definides 
al PEMV.

b. Aparcaments park & ride per a bicicletes per facilitar la intermodalitat amb 
el transport públic.
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c. Pla per reduir la sinistralitat ciclista al Vallès, amb intervencions destinades, 
entre d’altres, a la construcció de vorals transitables, la pacificació de vies o l’esta-
bliment de vies prioritàries per a l’ús ciclista.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83754; 83762; 83768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2023

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83754)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia (tram. 302-
00239/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a constituir i convocar, en el termini màxim 
de dos mesos, la Taula per l’Agilització Administrativa del Sector Agrari, com a es-
pai de treball integrat per les diferents administracions catalanes amb implicació 
directa en el Primer Sector, així com per les entitats i associacions empresarials més 
representatives del món agrari i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
amb els següents tres objectius i per als quals es retran conclusions i valoració abans 
del 30 de juny del 2023: 

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

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

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

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt al final

3. Recuperar els serveis d’extensió agrària, que fa uns anys van deixar de funcio-
nar, per tal que el coneixement que s’obté en la investigació i la recerca dels centres 
universitaris, i de l’IRTA, arribi als agricultors i ramaders.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83762)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratització de la pagesia (tram. 302-
00239/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1.b

1b. El Parlament de Catalunya constata que els diferents governs de la Gene-
ralitat de Catalunya han donat forma al llarg dels anys a un model de relació amb 
els ciutadans i els negocis summament burocratitzat que imposa fortes traves al seu 
funcionament quotidià i ofega el seu esperit d’iniciativa.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83768)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desburocratització de la pagesia (tram. 302-00239/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a convocar, en el termini màxim de dos me-
sos, la Taula Agrària, com a òrgan d’interlocució amb el sector agrari i com a espai 
de treball integrat per dotze membres en representació de les organitzacions profes-
sionals agràries i les entitats representatives del món cooperatiu, i pels representants 
de l’Administració; i a incloure com a punt a l’ordre del dia de la convocatòria «la 
desburocratització de la pagesia» amb els següents tres objectius i per als quals es 
retran conclusions i valoració abans de finalitzar el 2023: 

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió a la lletra c del punt 2

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

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la cultura digital
302-00240/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83704; 83751 i 84680; 83755; 83761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

24.01.2023

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 83704)

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

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital (tram. 302-00240/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Oferir suport i visibilitzar a les dones creadores de continguts digitals i tre-
ballar per eliminar la bretxa de gènere i etnico-racial existent en el món dels video-
jocs, especialment, pel que fa a la producció de continguts.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83751 I 84680)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls de la cultura digital (tram. 302-00240/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 1

1. A partir de l’elaboració del Pla de Cultura Digital i del suport al sector audio-
visual de la Generalitat de Catalunya, consolidar Catalunya com a capital puntera i 
de referència del sud d’Europa en cultura digital, dins dels criteris d’equitat territo-
rial, sostenibilitat, justícia social i difusió de valors i coneixement.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Promoure accions de discriminació positiva i incentius perquè la indústria del 
sector del videojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix 
nivell que les llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible en totes 
les plataformes de videojocs existents en el conjunt dels Països Catalans.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3

3. Augmentar els pressupostos del Govern per al sector de l’audiovisual i del vi-
deojoc per tal de propulsar el sector del videojoc com una indústria digital potent 
a Catalunya, amb l’objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el sector, així 
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com treballar per poder seguir oferint formació i generar persones qualificades en 
el sector.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 4

4. Seguir creant espais d’intercanvi, creixement i transferència de coneixement 
entre artistes, institucions i universitats (com ara SAGA, VAG, Nova Pantalla, lafera.
cat, etc.), i treballant per possibilitar la creació i producció de continguts digitals i 
innovadors, per tal de reforçar l’art i la cultura digital catalana. Sempre tenint pre-
sent el conjunt de la ciutadania i el territori, perquè es creï i s’exhibeixi arreu.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Fer seguiment i aplicar la bateria d’actuacions i conclusions de la Taula del 
Videojoc emmarcades en el Pla d’Acceleració 2022-2023 amb especial èmfasi en 
aquells aspectes d’igualtat i prevenció de violències masclistes digitals i abordant 
també actuacions d’alfabetització mediàtica; i fer-ne l’avaluació corresponent.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Desenvolupar el projecte del Hub Digital-Catalunya Media City, per tal de 
potenciar l’ecosistema català de l’audiovisual i el videojoc, potenciar el desenvolu-
pament d’aquests sectors, la captació de talent i alhora convertir-lo en pol de con-
centració i atracció de la indústria creativa digital i audiovisual.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83755)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cultura digital (tram. 302-
00240/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Continuar promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del vi-
deojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix nivell que les 
llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible en totes les platafor-
mes de videojocs existents en el conjunt de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria digital potent a Catalunya, 
obrint una línia de subvencions de concurrència competitiva no reintegrable, amb 
l’objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el sector, així com treballar per 
poder seguir oferint formació i generar persones qualificades en el sector. En aquest 
sentit cal: 
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a) Definir aquelles necessitats i competències formatives que permetin impulsar 
l’actualització, augment i desenvolupament de titulacions i itineraris propis del sec-
tor del videojoc.

b) Establir un procés de diàleg amb el sector per a determinar les necessitats i 
l’oferta necessària pel desenvolupament del sector.

c) Impulsar totes les accions necessàries per a possibilitar les alternatives de 
formació professional dual, en diàleg i col·laboració amb els sectors de la cultura 
digital.

d) Promoure i facilitar el desenvolupament de processos i procediments de reco-
neixement i certificació de competències per a treballadors i treballadores i profes-
sionals del sector.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 6

6. Promoure accions i incentius perquè la indústria del sector del videojoc tingui 
una participació més activa de dones en tot el procés de creació i desenvolupament 
digital.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 7

7. Obrir la Taula del Videojoc a la participació dels grups parlamentaris del Par-
lament de Catalunya.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8

8. Fomentar espais de connexió i interrelació entre el sector de la creació de vi-
deojocs i el teixit empresarial, obrint línies d’acceleradores culturals digitals i em-
preses de videojocs.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83761)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’impuls de la cultura digital (tram. 302-00240/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria potent a Catalunya, orien-
tant-lo cap als mercats globals i llançant els seus productes en els idiomes que de-
manin els seus clients i usuaris, amb l’objectiu de generar llocs de treball de qualitat 
en el sector, així com treballar per poder seguir oferint formació i generar persones 
qualificades en el sector.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

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

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de Gerard Amirian, Mahsa Safavi 
i Anahita Nasirossadat Salami, membres de la Campanya per 
la Llibertat dels Presos Polítics a l’Iran, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presentin el document 
«Iran: situació crítica de drets humans»
356-00985/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb 
el conseller d’Empresa i Treball sobre la situació de la formació 
professional, especialment la integrada, el curs 2022-2023
355-00108/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb 
el conseller d’Empresa i Treball sobre les competències en polítiques 
digitals assumides pel seu departament
355-00109/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de foment de l’associacionisme
353-00574/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.
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Compareixença en ponència de Francesc Roig Queralt, president 
de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei de foment 
de l’associacionisme
353-00597/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Banc 
dels Aliments amb relació al Projecte de llei de foment 
de l’associacionisme
353-00599/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.

Compareixença en ponència del president de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei de foment 
de l’associacionisme
353-00601/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de foment de l’associacionisme
353-00631/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei 
de foment de l’associacionisme
353-00635/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de foment de l’as-
sociacionisme», el 19.12.2022.
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Compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació i d’Economia i Coneixement, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
357-00557/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 24.01.2023, DSPC-C 510.

Compareixença de Pere Macias i Arau, coordinador del Pla 
de rodalies de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi sobre el Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya
357-00653/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya, tinguda el 24.01.2023, DSPC-C 510.

Compareixença de Jordi Galí Manuel, president de Som Ecologística, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre 
el potencial econòmic de la logística ecològica i la ciclologística
357-00741/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
19.01.2023, DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana 
de la Música davant la Comissió d’Educació per a presentar l’informe 
«Beneficis de la música en l’educació»
357-00824/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Educació, tinguda el 24.01.2023, 
DSPC-C 511.

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa 
i de la direcció de l’empresa Nylstar davant la Comissió d’Empresa 
i Treball perquè informi sobre el conflicte laboral a l’empresa
357-00878/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
19.01.2023, DSPC-C 506.
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Compareixença de Gerard Amirian, membre de la Campanya per 
la Llibertat dels Presos Polítics a l’Iran; Mahsa Safavi, politòloga 
catalanopersa, i Anahita Nasirossadat Salami, organitzadora 
de les manifestacions amb el lema «Dona-Vida-Llibertat», davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
presentar el document «Iran: situació crítica de drets humans»
357-00897/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
20, tinguda el 19.01.2023, DSPC-C 507.

Compareixença de Gonzalo Boye, advocat de persones querellants 
per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
357-00904/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.

Compareixença d’Andreu Van den Eynde, advocat de persones 
afectades per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs 
Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus 
i Candiru
357-00905/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.

Compareixença de Benet Salellas, advocat de persones afectades 
per espionatge, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per 
part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
357-00906/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge 
de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru, tinguda el 20.01.2023, DSPC-C 509.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de l’Empresa Familiar davant la Comissió d’Empresa i Treball 
per a informar sobre la situació de les empreses familiars
357-00907/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació de l’Associació Independent 
de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Treball per a informar sobre la situació dels empresaris joves
357-00908/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a informar sobre l’impacte de la crisi 
energètica en el teixit empresarial
357-00909/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació del Clúster de la Bioenergia 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre l’impacte de la crisi energètica en el teixit empresarial
357-00910/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació d’Enginyers Industrials 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar 
sobre l’impacte de la crisi energètica en el teixit empresarial
357-00911/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.
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Compareixença de Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa, 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre 
les necessitats de la Fundació i la tasca d’integració dels joves 
al mercat laboral
357-00912/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença del director general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a informar sobre les línies de treball 
de la Direcció General
357-00913/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a presentar l’informe 
«Una aproximació a l’impacte de la reforma laboral»
357-00914/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 26, tinguda el 19.01.2023, 
DSPC-C 506.
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