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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 590/XIV del Parlament de Catalunya, de validació 
del Decret llei 17/2022, pel qual s’estableixen mesures d’adaptació 
a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, 
la incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en el conveni regulador 
del finançament i l’explotació de la xarxa d’abastament de la Llosa 
del Cavall d’abastament de la Llosa del Cavall
203-00035/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 08.02.2023, DSPC-P 97

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de febrer de 2023, ha debatut el 
Decret llei 17/2022, del 20 de desembre, pel qual s’estableixen mesures d’adaptació 
a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coin-
cineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en el 
conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa d’abastament de la Llo-
sa del Cavall (tram. 203-00035/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 17/2022, del 20 de desembre, pel qual s’estableixen mesures d’adaptació a 
l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coin-
cineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en el 
conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa d’abastament de la Llo-
sa del Cavall.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2023
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

1.10. Acords i resolucions

Resolució 587/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació 
d’immobles a Mataró
250-00776/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 25, 01.02.2023, DSPC-C 517

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de febrer de 2023, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró (tram. 250-
00776/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 74972).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a l’àrea bàsi-

ca policial de Mataró (Maresme) en les properes promocions d’agents, en funció de 
les necessitats de seguretat del municipi i prestant una atenció especial a la situació 
que pateix actualment amb relació al volum d’ocupacions.

b) Perfeccionar, en coordinació amb la judicatura i la fiscalia, els mecanismes i 
instruments necessaris per a lluitar contra els grups i les organitzacions criminals 
de tipus mafiós que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles, que 
es reflecteixen en el Pla general de seguretat de Catalunya. Accelerar, així mateix, 
els tràmits procedimentals i legislatius corresponents respecte a la proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el 
retorn social del rescat bancari.

c) Continuar incrementant les transferències als municipis per a poder augmentar 
els ajuts a les persones en situació de vulnerabilitat i, especialment, per a poder am-
pliar decididament els parcs d’habitatge social, mitjançant l’adquisició, la reforma o 
la rehabilitació d’habitatges per a cobrir les necessitats de les persones en situació 
d’exclusió residencial.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el vicepresident de la Co-

missió, Oscar Aparicio Pedrosa

Resolució 588/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la seguretat viària dels ciclistes
250-00796/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 25, 01.02.2023, DSPC-C 517

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de febrer de 2023, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat viària 
dels ciclistes (tram. 250-00796/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya (reg. 76533).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Implantar, per mitjà del Servei Català de Trànsit i de manera coordinada amb 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat en les vies de titularitat de la 
Generalitat, la senyalització intel·ligent a les vies més utilitzades pels ciclistes per a 
ajudar a indicar-ne anticipadament la presència a la via.

b) Assegurar la vigilància a les vies amb més trànsit de ciclistes per part de la 
Unitat Trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de garantir una convi-
vència viària sense riscos.

c) Demanar al Govern de l’Estat l’enduriment de les penes per les imprudències 
temeràries que provoquen lesions greus permanents o la mort a altres usuaris de la 
via, amb l’objectiu d’evitar la impunitat amb què acaben aquestes accions.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el vicepresident de la Co-

missió, Oscar Aparicio Pedrosa
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Resolució 589/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir 
el nord d’Osona
250-00853/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 25, 01.02.2023, DSPC-C 517

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 1 de febrer de 2023, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona (tram. 250-00853/13), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 79698).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar un projecte executiu per a la construcció d’una comissaria de distric-

te o una àrea bàsica policial a Manlleu (Osona) en el termini d’un any.
b) Construir la nova comissaria de districte o àrea bàsica policial en el termini 

d’un any a comptar del moment en què es disposi del projecte executiu.
c) Dotar la comarca d’Osona de tots els efectius dels Mossos d’Esquadra sufi-

cients per tal que la creació d’una nova localització de Mossos d’Esquadra a la co-
marca no vagi en detriment dels efectius a Vic, en el termini d’un any.

d) Dotar amb una partida pressupostària les actuacions a què fan referència els 
apartats anteriors.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2023
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el vicepresident de la Co-

missió, Oscar Aparicio Pedrosa

1.15. Mocions

Moció 188/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la sostenibilitat 
del sistema sanitari
302-00241/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari (tram. 302-00241/13), presentada 
per la diputada Assumpta Escarp Gibert del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
86122), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 86161) i pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana (reg. 86169).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reiterar el compromís expressat pel president de la Generalitat en la sessió 

d’investidura de treballar per un pacte nacional de salut amb la participació d’insti-
tucions sanitàries, societats científiques, organitzacions professionals i sindicals, ad-
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ministracions públiques, partits polítics i la societat civil organitzada. Establir que 
les conclusions del pacte siguin de compliment obligat, amb l’objectiu de fer efectiva 
la transformació necessària del sistema.

b) Convocar, la primera quinzena de març del 2023, la primera sessió del pacte 
nacional de salut amb una proposta concreta de calendari, d’organització dels debats 
i dels àmbits que inclourà.

c) El pacte nacional de salut té la missió de transformar, enfortir, adaptar i po-
tenciar el sistema de salut de Catalunya. A partir d’una visió de sistema de salut pú-
blic, universal, equitatiu, sostenible i de qualitat, ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere, el respecte al medi ambient, amb perspectiva territorial, i situar la persona 
al centre del model, amb un concepte holístic de la salut.

Les línies de treball i acció del pacte nacional de salut les ha de definir el mateix 
pacte a partir d’una diagnosi participativa entre els membres que en formaran part, 
i haurà de tenir en compte, com a mínim i entre altres: 

1r. Millorar el finançament del sistema sanitari públic amb l’establiment d’un 
percentatge del producte interior brut de despesa en salut i amb relació a un nou 
mapa sanitari.

2n. Incorporar el bon govern, la sostenibilitat econòmica, la participació ciuta-
dana, l’avaluació i el retiment de comptes, la transparència i la professionalització.

3r. Establir clarament els mecanismes de presa de decisions i les responsabilitats 
en l’estructura del sistema de salut.

4t. Millorar el model assistencial facilitant la gestió dels centres, posant fi a la 
burocràcia i determinant les competències dels diferents professionals, amb la dig-
nificació, el reconeixement i la retribució de llur tasca.

5è. Enfortir la centralitat de l’atenció primària i comunitària com a eix vertebra-
dor del sistema públic de salut.

6è. Reforçar la prevenció, la promoció, la protecció i la vigilància de la salut, 
amb polítiques clares de salut pública.

7è. Integrar les xarxes de salut i socials de manera que permetin una assistència 
integral i integrada centrada en la persona, amb el desenvolupament de l’Agència 
d’Atenció Integrada Social i Sanitària com a òrgan administratiu central d’aquesta 
integració i generant models d’atenció integrals i centrats en la persona (MAICP).

8è. Establir un compromís per a la recerca, la innovació i l’ús sostenible de les 
noves teràpies.

9è. Garantir la transformació digital amb l’objectiu de millorar l’assistència, l’efi-
ciència i la innovació dins del sistema sanitari.

10è. Identificar les necessitats dels professionals per mitjà de mecanismes de 
participació activa sense envair els espais ja establerts.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 189/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els problemes 
de la competitivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia
302-00244/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els problemes de la competitivitat de les empreses amb relació al preu 
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de l’energia (tram. 302-00244/13), presentada per la diputada Maria Antònia Batlle 
i Andreu, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 86139), pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar (reg. 86151) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana (reg. 86163).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Identificar, amb el suport d’agents socials i econòmics, les empreses més in-

tensives en el consum d’energia elèctrica en els processos industrials, i també les 
petites i mitjanes empreses en situació de risc de tancament, de reducció de pro-
ducció o serveis o amb risc d’afectació de llocs de treball a causa de l’augment dels 
costos energètics, i el seu cost mitjà ponderat en relació amb el conjunt de costos 
d’explotació de l’activitat industrial, mitjançant el codi de la Classificació catalana 
d’activitats econòmiques.

b) Potenciar, en el termini de tres mesos, la coordinació i el suport del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el desplegament de la Xarxa 
d’Oficines Comarcals de Transició Energètica de Catalunya, per tal que aquestes 
promoguin, juntament amb els agents socials i econòmics, l’assessorament necessari 
a les empreses per a impulsar mesures d’estalvi, d’eficiència, de rehabilitació energè-
tica i d’implantació d’energies renovables, i d’aquesta manera complir els objectius 
d’adaptació a escala local dels criteris globals d’implantació de generació renovable 
a Catalunya que ha d’establir el Pla territorial per a la implantació de les instal·la-
cions d’energies renovables, i el suport als projectes locals de transició energètica.

c) Demanar al Govern de l’Estat que continuï implantant ajudes destinades a pal·liar 
el sobrecost energètic de les empreses electrointensives, gasointensives o grans con-
sumidores de gas o electricitat per tal que sigui gestionat de manera territorialitzada, 
i continuar incentivant la instal·lació de fonts d’energia renovables per a l’autoconsum 
industrial d’aquestes empreses per mitjà de subvencions.

d) Accelerar la instal·lació de fonts de producció d’energia renovable per a l’auto-
consum domèstic i industrial per mitjà d’una línia d’ajuts a fi que les empreses i els 
particulars puguin reduir llur dependència energètica i, consegüentment, el consum 
energètic.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 190/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre 
els consumidors
302-00247/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre 
els consumidors (tram. 302-00247/13), presentada pel diputat Joan Carles Gallego 
i Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
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(reg. 86143), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 86162) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 86170).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a) La inflació impacta negativament en la vida de les persones, especialment les 

que tenen les rendes més baixes.
b) Per a afrontar la inflació s’ha d’augmentar la inversió destinada políticament a 

sectors estratègics, crear una banca pública i dur a terme una reforma fiscal.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar la funció de control i transparència del mercat encarregada a l’Agèn-

cia Catalana de Consum per a garantir el compliment de les normes de funciona-
ment, evitar pràctiques fraudulentes, en especial l’establiment de preus abusius, i 
protegir els drets i els interessos econòmics legítims dels consumidors i usuaris.

b) Impulsar les cooperatives de consum i els supermercats cooperatius, fer-ne 
campanyes informatives i oferir ajuts directes a llur establiment i una oferta forma-
tiva adequada.

c) Crear, per mitjà de l’Agència Catalana de Consum i en col·laboració amb els 
ajuntaments i el Departament d’Educació, un programa de formació en economia 
de la llar per a la població en general i oferir-lo, en primer lloc, a les llars i els col-
lectius més vulnerables.

d) Promoure una taula pel cistell de consum bàsic com a marc de trobada i con-
certació social entre el Govern, grans superfícies, distribuïdores majoristes, coope-
ratives agràries, representants patronals dels comerciants, cooperatives de consum, 
associacions de consumidors i organitzacions sindicals per tal de determinar els 
conceptes que han d’integrar un cistell de consum bàsic per a garantir una base 
d’alimentació suficient i saludable i l’accés als productes bàsics per a l’avituallament 
de la llar.

e) Impulsar, en el marc de la taula pel cistell de consum bàsic, un acord de lliure 
adhesió per part de grans superfícies i comerços que determini la composició i els 
preus assequibles dels productes que han de configurar el cistell de consum bàsic 
per a garantir que aquest no superi el 30% de la renda mitjana disponible.

f) Impulsar, des de l’Agència Catalana de Consum o un altre òrgan, el seguiment 
de l’evolució dels preus minoristes dels productes que s’acordin que configuren el 
cistell de consum bàsic.

g) Promoure, des de l’Agència Catalana de Consum, una campanya informativa 
sobre els comerços adherits a l’acord a què fa referència la lletra e.

h) Fer efectiva, en els termes acordats amb agents socials i el tercer sector, entre 
d’altres, l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya i de la 
renda garantida de ciutadania abans de la fi de l’abril.

i) Simplificar els processos i facilitar les gestions per a la sol·licitud i resolució de 
les demandes de renda garantida de ciutadania.

j) Continuar impulsant els treballs del Consell Català de Relacions Laborals per-
què els representants patronals i sindicals i el Govern acordin la quantia del salari 
mínim de referència que adeqüi el valor del salari mínim interprofessional a la rea-
litat socioeconòmica catalana i serveixi d’orientació als negociadors dels convenis 
col·lectius.

k) Promoure les reformes legals necessàries per a emprar el salari mínim de re-
ferència com a element de valoració de les condicions exigibles en la contractació 
pública, les subvencions i la concertació.

l) Promoure una política d’habitatge destinada a ampliar el parc públic d’habitat-
ge de lloguer assequible tant d’una manera directa com per mitjà de la concertació 
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amb les administracions locals i supramunicipals per a contribuir a la baixada dels 
preus, i exigir a l’Estat de posar els recursos de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancària a disposició d’aquesta ampliació i crear ins-
truments de col·laboració publicoprivada i publicocomunitària per a accelerar aquest 
procés.

m) Informar, inspeccionar i sancionar en cas d’incomplir la limitació al 2% de 
les actualitzacions anuals dels contractes de lloguer i el manteniment del mateix 
preu de lloguer, a petició dels llogaters, dels contractes que fineixin els propers sis 
mesos.

n) Informar dels drets dels llogaters i, especialment, controlar que no es traspas-
sin als llogaters els costos exigibles a la propietat.

o) Instar el Govern espanyol a retirar el recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 191/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat 
al complex petroquímic de Tarragona
302-00250/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat al complex petroquímic (tram. 302-00250/13), presenta-
da per la diputada Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 86171).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la transparència de la seguretat al 

complex petroquímic de Tarragona, insta el Govern a: 
a) Incrementar la difusió del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tar-

ragona (Plaseqta) entre els agents de seguretat i la població, perquè puguin conèixer 
els riscos ambientals i de salut per a la població.

b) Continuar activant mecanismes de comunicació clars i efectius ja adoptats que 
vetllin per la seguretat de la població en cas d’incidències i que posin a l’abast in-
formació rigorosa, actualitzada i de fàcil accés sobre els compostos que la població 
respira i els efectes que tenen sobre la salut i l’entorn, i també adequar-los tecnolò-
gicament a la realitat actual, de manera que no hi hagi compostos que quedin fora 
dels controls.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la seguretat al complex petroquímic 
de Tarragona, insta el Govern a: 

a) Dur a terme, en el termini de sis mesos, l’anàlisi de riscos de les indústries del 
complex petroquímic i, basant-se en aquests riscos, posar en pràctica les salvaguar-
des tecnològiques pertinents, com ara sistemes d’aïllament adequats a les instal·la-
cions d’alt risc de les empreses químiques i sistemes de contenció, bunquerització o 
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soterrament, i avaluar l’efecte dòmino per al conjunt de les empreses, i no només el 
risc individual per a cadascuna.

b) Continuar determinant distàncies de seguretat mínimes entre les indústries de 
risc i la població, i portar-les a la pràctica.

c) Elaborar, en el termini de quatre mesos, un informe sobre l’estat d’execució 
de les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petro-
química aprovades pel Parlament al desembre del 2021, i presentar, a partir d’ara, 
un informe anual.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la salut de la població i la cura del 
medi ambient, insta el Govern a: 

a) Dotar els municipis del Camp de Tarragona, en el termini de sis mesos, de 
captadors d’aire en mesurament continu que s’activin remotament en cas d’episodis 
de contaminació puntual, per a poder analitzar-ne els compostos específics.

b) Elaborar, en el termini de sis mesos, estudis acústics a tot l’entorn dels polí-
gons químics i actualitzar els mapes acústics dels municipis del voltant del complex 
petroquímic.

c) Començar a elaborar, en el termini de tres mesos, un estudi epidemiològic in-
dependent que proporcioni el màxim d’informació sobre l’impacte real de la indús-
tria petroquímica en la salut de les persones.

d) Elaborar un estudi hidrogeològic que inclogui la contaminació de sòls i aigües 
al voltant dels complexos petroquímics i dins de llurs instal·lacions.

e) Establir i, si escau, aplicar mecanismes obligatoris de restauració del medi 
pels danys ocasionats en l’aire, l’aigua i el sòl en previsió de l’acabament o modi-
ficació de les activitats industrials. Aquests mecanismes han d’ésser gestionats per 
l’Administració pública i finançats per les mateixes empreses, d’acord amb el prin-
cipi «qui contamina paga».

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la legislació aplicable a la seguretat 
del complex petroquímic de Tarragona, insta el Govern a: 

a) Optimitzar el sistema actual de seguiment de les emissions difuses per a re-
duir-les i disminuir-ne l’impacte.

b) Desplegar, amb vista a una millora i una utilitat de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona, en el termini de 
quatre mesos, les mesures següents: 

1a. Mesurar automàticament l’òxid d’etilè a tots els punts de mesurament de la 
Xarxa a Tarragona, Vila-seca i la Canonja.

2a. Introduir un segon punt de mesurament a Constantí, a la zona sud-oest del 
poble, i afegir-ne un altre a Tarragona, al Serrallo i la part baixa de la ciutat, una 
zona pròxima a la indústria i d’entrada a Tarragona.

3a. Reubicar els punts de mesurament a Tarragona (Sant Salvador) i el Morell.
4a. Mesurar automàticament el butadiè a tots els punts de mesurament al voltant 

del Polígon Nord: el Morell, Constantí, Puigdelfí, la Pobla de Mafumet i Vilallon-
ga del Camp.

5a. Mesurar automàticament el benzè a les estacions que ho fan manualment: el 
Morell, Puigdelfí, Reus, Tarragona, Vila-seca i la Canonja.

6a. Publicar tots els mesuraments manuals en el portal digital de medi ambient 
de la Generalitat, tal com es fa amb els mesuraments automàtics.

7a. Situar punts de mesurament als municipis del Camp de Tarragona que no en 
tenen: la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp i el Rourell.

8a. Establir un protocol de col·laboració amb el Port de Tarragona per a accedir 
a les dades mesurades pel sensor que hi està situat per tal que es puguin valorar a 
l’hora d’establir els riscos químics.

c) Augmentar el nivell d’exigència en l’aplicació de la normativa sobre les activi-
tats, amb relació a la contaminació i les mesures de seguretat, tant pel que fa a les 
autoritzacions i el seguiment com en els casos d’infracció i sancions, per exemple 
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incrementant la plantilla del personal inspector en matèria de seguretat industrial, 
per tal de poder verificar fefaentment que es compleix el nivell d’exigència que es-
tableix la normativa.

d) Aplicar els escenaris que estableix la normativa en funció del nivell dels ex-
pedients sancionadors, pels quals es pot arribar a interrompre l’activitat empresarial 
de manera total o parcial.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 192/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la política 
d’infraestructures
302-00245/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’infraestructures (tram. 302-00245/13), presentada per la 
diputada Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 86082) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 86172).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar als grups parlamentaris en el termini de sis mesos el Programa d’en-

càrrecs d’actuacions del Departament de Territori, que ha de recollir una planifica-
ció valorada i un calendari amb vista a deu anys de totes les actuacions plurianuals 
previstes.

b) Analitzar, en el marc del pla a què fa referència la lletra a, les infraestructures 
planificades que acumulen més retard i presentar per a cadascuna un calendari en 
què es detalli l’esforç inversor anual necessari per a executar-les en el termini més 
breu possible.

c) Incloure la dotació pressupostària suficient el 2023 per a: 
1r. La línia 9 del metro.
2n. La prolongació de la línia 1 del metro des de Santa Coloma de Gramenet fins 

a Badalona.
3r. El tren tramvia del Camp de Tarragona.
4t. La construcció d’aparcaments d’enllaç.
5è. La prolongació de la C-32 amb les adaptacions o millores ambientals que 

corresponguin.
6è. El desdoblament complet de la C-12, tant de Lleida a Balaguer com cap a les 

Terres de l’Ebre.
7è. La ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Va-

llès.
d) Assumir definitivament i amb decisió les competències traspassades del ser-

vei de Rodalies, i a defensar-lo i millorar-lo amb plans d’inversió i gestió. En aquest 
sentit, el Govern ha de: 

1r. Presentar en el termini de sis mesos un pla de millora de la qualitat de Ro-
dalies, centrat tant en la prestació del servei, incloent-hi per tant elements com els 
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horaris, els operadors, el tipus de trens o les tarifes, com en la percepció de l’usuari. 
Aquest pla ha d’incloure mesures concretes, planificades i valorades, com la subs-
titució i la modernització dels trens o la implantació d’un sistema d’informació al 
viatger eficaç i fiable.

2n. Analitzar la possibilitat d’incrementar la freqüència dels trens les últimes ho-
res del dia perquè els viatgers que optin per desplaçar-se amb aquest mitjà tinguin 
garantit el retorn.

3r. Elaborar un pla d’inversió en concordança amb els punts anteriors, i, en parti-
cular, mentre la Generalitat no obri la prestació del servei a nous operadors, acordar 
imminentment amb Renfe un pla de renovació i manteniment dels trens i els tallers.

e) Apostar fermament pel Corredor Mediterrani com a infraestructura produc-
tiva i de connexió amb la resta d’Espanya i Europa, a promoure l’increment de la 
quota de transport de mercaderies per ferrocarril i a impulsar, pel que fa al corredor, 
el consens al territori sobre la necessitat de rehabilitar la línia Reus - Roda de Berà 
per a la circulació de trens de mercaderies.

f) Impulsar fermament l’augment de la capacitat de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat per a millorar-ne la fiabilitat i convertir-lo en un veritable aeroport de connexió, 
per a la qual cosa cal ampliar-ne la infraestructura d’aterratge i enlairament.

g) Impulsar, conjuntament amb l’Estat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
de Tortosa (Baix Ebre), les solucions per a la connexió de la C-12 i la T-301 al pas 
per Tortosa i per a la millora del trànsit urbà en aquesta ciutat, incloent-hi la cons-
trucció d’un tercer pont.

h) Lliurar en el termini d’un any les conclusions dels treballs per a determinar 
el nou mapa dels serveis de transport de viatgers per carretera en coordinació amb 
els serveis ferroviaris, de manera que s’optimitzin els recursos i es pugui oferir més 
i millor servei, sens perjudici de continuar treballant en la millora dels serveis per a 
atendre les necessitats de demanda detectades.

i) Accelerar la implantació de la T-Mobilitat a l’àrea de Barcelona i la seva ex-
tensió a tot Catalunya, a fi de disposar d’un nou model de sistema tarifari integrat 
al conjunt del territori.

j) Implantar una bonificació addicional per a la T-Jove per mitjà d’un pla de tre-
ball que inclogui: 

1r. El fet que cada autoritat del transport metropolità disposi de la seva T-Jove 
amb una tarifa plana equivalent a la d’una zona.

2n. La unificació de les targetes T-Jove.
k) 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 a donar compliment als acords subscrits en el marc 
de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat de Catalunya, 
i informar el Parlament de Catalunya en el termini d’un mes de les infraestructures 
de mobilitat a què es pensen destinar.

l) Lliurar als grups parlamentaris un informe dels costos assumits per la Gene-
ralitat des que es va treure a concurs la gestió d’Aigües Ter-Llobregat fins que es va 
recuperar a causa de l’anul·lació de l’adjudicació per sentència judicial. L’informe 
haurà d’incloure, entre altres qüestions, els efectes potencials dels costos pendents 
en cas que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esdevingui 
ferma.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch



BOPC 496
14 de febrer de 2023

1.15. Mocions 15 

Moció 193/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
de memòria democràtica
302-00246/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de memòria democràtica (tram. 302-00246/13), presenta-
da per la diputada Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 86152) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 86167).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de continuar i estendre, amb 

tots els mitjans que li són propis, les polítiques de memòria democràtica en un sentit 
ampli, tant en el terreny legislatiu com en el de control i seguiment de les polítiques 
governamentals sobre memòria democràtica.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que les polítiques de memòria democrà-
tica han d’incloure accions que impliquin mesures restauratives, preventives i d’al-
tra naturalesa que segueixin els principis del dret internacional de veritat, justícia, 
reparació i garantia de no repetició.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar la tramitació de la llei de memòria democràtica de Catalunya per tal 

de complir els terminis previstos, i incorporar uns marges temporals i temàtics més 
amplis pel que fa al seu abast, tal com indica el text de l’avantprojecte de llei, i així 
poder tenir una llei de memòria democràtica pròpia, no sucursalista i que respecti 
les característiques nacionals de Catalunya.

b) Eliminar els milers d’elements de simbologia franquista de l’espai públic que 
encara hi ha a Catalunya, actualitzar-ne el cens a través del Memorial Democràtic i, 
en especial, desmantellar el monument franquista situat enmig del riu Ebre, a Torto-
sa (Baix Ebre), que encara hi roman per un procediment judicial obert.

c) Incorporar el llegat històric, polític i personal de l’exili català en la memòria 
col·lectiva de Catalunya, tant per la seva funció legitimadora de les institucions d’au-
togovern i llur defensa de la democràcia, com per llur paper pedagògic per a expli-
car la repressió, especialment contra la dissidència cultural i política de Catalunya.

d) Incloure, dins el programa d’identificació i localització de persones desapare-
gudes previst per a enguany, la redacció d’un estudi sobre el cas dels dos consellers 
del Govern de la Generalitat republicana, els honorables consellers Josep Calvet i 
Móra i Josep Maria Espanya i Sirat, enterrats en una fossa comuna de Bogotà, a 
Colòmbia.

e) Reclamar a les autoritats governamentals corresponents, en funció de llur ti-
tularitat i competència sobre la matèria, i d’acord amb el que estableix la Llei de 
l’Estat 20/2022, del 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, que duguin a terme les 
actuacions següents: 

1a. Retornar els béns espoliats pel franquisme als ateneus populars catalans i a 
la resta d’associacions afectades i reconèixer-los com a víctimes jurídiques de la re-
pressió.

2a. Col·laborar i treballar amb la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i les en-
titats i institucions implicades per tal de reconvertir l’actual edifici de la prefectura 
de Via Laietana, espai de tortura i repressió durant el franquisme i la Transició, en 
centre de memòria, dignitat, democràcia, informació, divulgació i reparació de les 
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víctimes de la dictadura franquista, i de la resistència i la lluita per les llibertats de-
mocràtiques, i traspassar la titularitat d’aquest edifici.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 194/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
dels béns immatriculats per l’Església
302-00249/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb l’ar-
ticle 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’Església (tram. 302-00249/13), 
presentada per la diputada Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 86153), pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 86160) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 86173).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya declara que és inajornable començar la reversió 

immediata de tots els béns que, pel fet d’ésser béns públics, comunals, demanials o 
patrimonials, hagin estat indegudament immatriculats a favor d’alguna autoritat de 
l’Església catòlica en aplicació de l’antic article 206 de la Llei hipotecària, i mani-
festa que cal fer arribar aquesta declaració a l’Església catòlica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un cens de béns immobles en què es recullin totes les finques afectades per 

les immatriculacions a favor de l’Església catòlica a Catalunya i a fer una aproxima-
ció, amb relació a cada bé immoble, sobre la necessitat d’impulsar actuacions perquè 
puguin ésser recuperats pels particulars. Cal tenir en consideració, a aquests efectes, 
tota la tasca documentada en l’estudi del 2020 sobre immatriculacions de béns im-
mobles a favor de l’Església catòlica a Catalunya i l’informe del Govern de l’Estat del 
febrer del 2021.

b) Requerir a les autoritats eclesiàstiques pertinents i als registres de la propie-
tat corresponents, per poder donar compliment al que estableix la lletra a, que en el 
termini de sis mesos aportin el llistat íntegre de tots els béns immobles inscrits al 
seu favor sobre la base de certificats de domini emesos pels càrrecs eclesiàstics en 
virtut de l’antic article 206 de la Llei hipotecària, i tota la documentació que consti 
en llurs arxius amb relació a aquests béns.

c) Dotar de contingut efectiu l’Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, es-
pecialment amb tasques de difusió, assessorament i suport jurídic especialitzat da-
vant la resta de l’Administració catalana, les entitats i organitzacions interessades i 
el conjunt dels ciutadans, amb el mandat de redactar una memòria anual de les ac-
tivitats que porti a terme.

d) Continuar millorant el treball per a la reversió dels béns indegudament im-
matriculats a favor de l’Església, i vetllar i garantir, per mitjà dels mecanismes de 
mediació existents i altres, la reparació dels afectats, que es troben en situació ma-
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nifesta de desigualtat, més que més pel fet que en moltes ocasions l’Administració 
mateixa és la primera perjudicada.

e) Recórrer de manera immediata, en els casos en què calgui, a la prerrogativa 
administrativa d’investigació de la situació de béns com a pas previ a la inclusió del 
bé en l’inventari administratiu i en el registre de la propietat, i també a l’exercici de 
la recuperació possessòria d’ofici.

f) Fer les actuacions necessàries davant del Govern de l’Estat per a la creació 
d’un grup de treball que detecti el greuge causat per les immatriculacions i els con-
flictes que provoca i que treballi per a reparar-lo i solucionar-lo, i perquè el Govern 
de l’Estat faciliti les dades de què disposa amb total transparència.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 195/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Estratègia 
catalana d’adaptació al canvi climàtic
302-00251/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 46, 09.02.2023, DSPC-P 98

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2023, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (tram. 302-00251/13), 
presentada per la diputada Eugeni Villalbí Godes, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 86142), pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 86154), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 86155) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 86166).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la vigència de la declaració d’emergència 

climàtica que va fer el Govern al maig del 2019.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar totalment durant el 2023 la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 

climàtic, desplegament que s’haurà de concretar en: 
1r. L’aprovació del projecte de llei de residus durant el primer semestre del 2023 

a fi de poder iniciar-ne la tramitació parlamentària.
2n. L’aprovació dels estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya i l’inici del 

seu desplegament, garantint que hi estiguin adequadament representats els ens lo-
cals, el sector ambiental, el primer sector i la resta del teixit econòmic i social del 
món rural i establint-ne la seu central en un poble o ciutat de la Catalunya rural. Un 
cop aprovats els estatuts de l’Agència, s’hauran d’iniciar la redacció i els treballs de 
la llei de la biodiversitat de Catalunya.

3r. L’aprovació i la implantació durant el primer semestre del 2023 de l’impost 
sobre l’emissió de partícules i òxids de nitrogen dels grans vaixells i, immediata-
ment després, l’inici de la tramitació de l’impost sobre les activitats econòmiques 
que generen gasos amb efecte d’hivernacle.

4t. L’aprovació del projecte de llei de transició energètica justa durant el segon 
semestre del 2023, a fi de poder iniciar-ne la tramitació parlamentària.



BOPC 496
14 de febrer de 2023

1.20. Interpel·lacions 18

5è. La constitució de l’Assemblea Ciutadana pel Canvi Climàtic i l’inici dels seus 
debats durant el segon semestre del 2023.

6è. L’aprovació durant el segon semestre del 2023 del pla de descarbonització 
amb vista al 2050.

7è. El nomenament dels membres de la Taula Social del Canvi Climàtic i la cons-
titució de l’ens.

8è. La presentació al Parlament de Catalunya de la primera versió dels pressu-
postos de carboni.

9è. La presentació al Parlament de Catalunya durant el primer semestre del 2023 
de l’informe sobre el progrés en el compliment dels objectius relatius a la reducció de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

10è. La presentació al Parlament de Catalunya durant el primer trimestre del 
2024 de l’informe sobre el progrés en el compliment de l’Estratègia catalana d’adap-
tació al canvi climàtic.

11è. L’inici de l’elaboració de l’informe sobre el progrés en la petjada de carbo-
ni durant el 2023 i la presentació de l’informe al Parlament de Catalunya durant el 
primer semestre del 2024.

12è. La presentació al Parlament de Catalunya durant el 2023 de l’informe sobre 
el progrés en els plans de gestió dels espais naturals protegits d’acord amb el posi-
cionament de necessitats de les juntes rectores i l’impacte del canvi climàtic.

13è. La presentació al Parlament de Catalunya durant el primer semestre del 
2023 de l’informe sobre el progrés en el compliment dels objectius relatius a la for-
mació professional, la universitat i la recerca.

14è. La presentació al Parlament de Catalunya durant el primer semestre del 
2023 de l’informe sobre el progrés en el compliment dels objectius relatius a la con-
tractació verda.

15è. La publicació immediata del document complet de la darrera actualització 
de la prospectiva energètica de Catalunya amb vista al 2050.

16è. Les mesures pertinents perquè les etiquetes de tots els productes industrials 
finals incloguin la informació relativa a la petjada de carboni del producte.

b) Fer cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i els seus efectes a 
Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació del Govern, en especial les 
associades a la transició energètica.

c) Establir, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya el 3 de desembre de 
2020, les mesures adequades per a facilitar administrativament els projectes d’ener-
gies renovables cooperatius, comunitaris i ciutadans.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2023
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme
300-00282/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 09.02.2023, DSPC-P 98.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives a la resolució 
alternativa de conflictes
300-00283/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l’anorèxia 
i la bulímia
300-00284/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00285/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Interpel·lació al Govern sobre l’equilibri territorial
300-00286/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Interpel·lació al Govern sobre el fanatisme ecològic que promou
300-00287/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

Interpel·lació al Govern sobre l’economia social
300-00288/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 09.02.2023, DSPC-P 98.
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Interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials 
del Maresme
300-00289/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2022, sobre el 
Consell General d’Aran, corresponent a l’exercici 2019
258-00022/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2022, sobre 
el Consell Comarcal del Garraf, corresponent a l’exercici 2018
258-00023/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la decadència 
del sistema sanitari
302-00242/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 46, tinguda el 09.02.2023, DSPC-P 98.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00248/13

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 86552).
Coneixement: Presidència del Parlament, 09.02.2023.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària
200-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat (reg. 86586; 87142).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.02.2023; 10:30 h.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2023
200-00014/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 86269; 86285; 86300; 87262; 87330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

14.02.2023

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 86269)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2023 (tram. 200-00014/13).

Esmena
GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 86285)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023 (tram. 200-00014/13).

Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu del GP Cs
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GRUP MIXT (REG. 86300)

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

que estableix l’article 115 del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (tram. 
200-00014/13).

Esmena
Grup Mixt
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2023
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 87262)

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 115 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente enmienda al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2023 (tram. 200-00014/13).

Enmienda
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno al Gobierno del proyecto de ley.

Palacio del Parlament, 10 de febrero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 87330)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
115 del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (tram. 200-00014/13).

Esmena
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial 
dels municipis de Biosca i Torà
202-00048/13

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 46, tinguda el 08.02.2023, DSPC-P 97.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 86587).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.02.2023; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
250-00886/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 84622; 84629 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 07.02.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 84622)

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

1. Reprendre les converses Seguir desplegant les tasques prèvies entre el Depar-
tament de Salut i la Presidència i Gerència del Consell d’Administració del PIUS 
Hospital per tal de dur a terme el traspàs de l’Hospital Pius de Valls a la Generalitat, 
tal i com fixa el Protocol d’Intencions per al traspàs del PIUS Hospital de Valls a la 
Generalitat, i agilitzar durant el primer trimestre del 2023, supeditat a l’aprovació 
pressupostària el qual permetrà la integració dels dispositius i l’equipament depen-
dents, així com del personal actual.

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

2. Garantir que el traspàs esmentat al punt 1 es farà integrant de l’Hospital Pius 
de Valls dins l’Institut Català de la Salut. l’integrarà a la xarxa i al sistema públic 
de salut.
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Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 3

3. Planificar les reformes les intervencions prioritàries necessàries per fer front 
a les deficiències estructurals més urgents detectades que s’han anat aguditzant els 
darrers anys com a conseqüència de la deixadesa de la gerència de l’Hospital i del 
respectiu Consell d’Administració, com les relatives a la climatització del centre, 
les filtracions al soterrani, la rampa a l’entrada de l’Hospital o el canvi del deficient 
mobiliari del centre Sociosanitari que garanteixin als usuaris la qualitat assisten-
cial del centre.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 84629)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Instar al Departament de Salut i a la Presidència i Gerència del Consell d’Ad-
ministració del PIUS Hospital a accelerar la signatura del Conveni Regulador de la 
Transmissió de l’Activitat en l’atenció de la Salut a la Generalitat abans de 3 mesos, 
per tal de dur a terme el traspàs de l’Hospital Pius de Valls a una empresa pública 
i permetre avançar en la integració dels dispositius i equipaments dependents, així 
com del personal actual.

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

Garantir el traspàs de l’Hospital Pius de Valls a una empresa de titularitat pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, tenint l’Institut Català de la Salut com a opció 
prioritària, tal i com es va aprovar a l’Ajuntament de Valls.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

Planificar les reformes necessàries per fer front a les deficiències estructurals de 
l’Hospital Pius de Valls, incloent les relatives a la climatització del centre, les filtra-
cions al soterrani, la rampa a l’entrada de l’Hospital o el canvi del deficient mobi-
liari del centre Sociosanitari. I garantir el finançament per poder-les dur a terme.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre el terratrèmol a Turquia i Síria
401-00033/13

LECTURA EN EL PLE

Sessió 46, 08.02.2023, DSPC-P 97

Aquesta setmana, un terratrèmol ha afectat greument Turquia i Síria. Les auto-
ritats dels territoris afectats calculen que hi ha més de 8.700 morts, 41.000 ferits i 
milers d’edificis destrossats, xifres que, malauradament, s’espera que empitjorin els 
dies vinents.

Aquella zona, com la del Kurdistan sirià, pateix una situació humanitària greu 
a causa de la guerra i la inestabilitat des de fa anys, que ara es veu agreujada per la 
dificultat del terratrèmol.

Per tot això, el Parlament de Catalunya, davant el recent terratrèmol –de mag-
nitud 7,7, amb l’epicentre a la regió turca de Kahramanmaras, prop de la frontera 
amb Síria, i que s’ha percebut al Líban, Egipte, Xipre i l’Iraq– i les seves rèpliques, 
expressa el seu condol als familiars de les víctimes i la solidaritat amb totes les per-
sones i institucions dels territoris afectats i damnificats.

Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa el seu compromís amb els ter-
ritoris afectats i la necessitat de mobilitzar els recursos humans i materials neces-
saris per a salvar el màxim nombre de vides i ajudar en la reconstrucció d’aquests 
territoris.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2023
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Audiència d’una representació del Consell Escolar de Catalunya 
davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu 
i el Ciberassetjament
367-00041/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament, el 
19.07.2022.
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Audiència d’una representació del Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona davant 
el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu 
i el Ciberassetjament
367-00042/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament, el 
19.07.2022.

Audiència d’una representació de Creación Positiva davant 
el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu 
i el Ciberassetjament
367-00043/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament, el 
19.07.2022.

Audiència d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament 
en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
367-00044/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament, el 
19.07.2022.

Audiència d’Anna Fontquerni, exdirectora d’Operacions de Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant el Grup de Treball d’Anàlisi 
de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00045/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea 
a la consellera de la Presidència
330-00176/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 87154 / Coneixement: 09.02.2023

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, senyora 
Meritxell Serret i Aleu, els dies 9 i 10 de febrer de 2023, mentre romangui fora de 
Catalunya, s’encarrega el despatx del seu Departament la consellera de la Presidèn-
cia, senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de febrer de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
per la consellera de la Presidència
330-00177/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 87155 / Coneixement: 09.02.2023

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 9 i 10 de febrer de 2023, mentre romangui fora 
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat la consellera de la Presidència, senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de febrer de 2023
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya


	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.01. Lleis i altres normes
	1.01.03. Decrets llei
	Resolució 590/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2022, pel qual s’estableixen mesures d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l’Ens
	203-00035/13
	Adopció


	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 587/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
	250-00776/13
	Adopció

	Resolució 588/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la seguretat viària dels ciclistes
	250-00796/13
	Adopció

	Resolució 589/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Manlleu per a cobrir el nord d’Osona
	250-00853/13
	Adopció


	1.15. Mocions
	Moció 188/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
	302-00241/13
	Aprovació

	Moció 189/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els problemes de la competitivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia
	302-00244/13
	Aprovació

	Moció 190/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre els consumidors
	302-00247/13
	Aprovació

	Moció 191/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat al complex petroquímic de Tarragona
	302-00250/13
	Aprovació

	Moció 192/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la política d’infraestructures
	302-00245/13
	Aprovació

	Moció 193/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de memòria democràtica
	302-00246/13
	Aprovació

	Moció 194/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació dels béns immatriculats per l’Església
	302-00249/13
	Aprovació

	Moció 195/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic
	302-00251/13
	Aprovació


	1.20. Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme
	300-00282/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives a la resolució alternativa de conflictes
	300-00283/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el pla de prevenció de l’anorèxia i la bulímia
	300-00284/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
	300-00285/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’equilibri territorial
	300-00286/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el fanatisme ecològic que promou
	300-00287/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’economia social
	300-00288/13
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les necessitats econòmiques i socials del Maresme
	300-00289/13
	Substanciació


	1.30. Altres tramitacions
	1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2022, sobre el Consell General d’Aran, corresponent a l’exercici 2019
	258-00022/13
	Coneixement de l’Informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2022, sobre el Consell Comarcal del Garraf, corresponent a l’exercici 2018
	258-00023/13
	Coneixement de l’Informe



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari
	302-00242/13
	Rebuig

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
	302-00248/13
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01. Projectes de llei
	Projecte de llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
	200-00013/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
	200-00014/13
	Esmenes a la totalitat


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà
	202-00048/13
	Tramitació en lectura única davant el Ple

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la gestió del Pius Hospital, de Valls
	250-00886/13
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre el terratrèmol a Turquia i Síria
	401-00033/13
	Lectura en el Ple


	4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
	4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Audiència d’una representació del Consell Escolar de Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
	367-00041/13
	Acord de tenir l’audiència

	Audiència d’una representació del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
	367-00042/13
	Acord de tenir l’audiència

	Audiència d’una representació de Creación Positiva davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
	367-00043/13
	Acord de tenir l’audiència

	Audiència d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament
	367-00044/13
	Acord de tenir l’audiència

	Audiència d’Anna Fontquerni, exdirectora d’Operacions de Sistema d’Emergències Mèdiques, davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
	367-00045/13
	Acord de tenir l’audiència


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea a la consellera de la Presidència
	330-00176/13
	Presentació: president de la Generalitat

	Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat per la consellera de la Presidència
	330-00177/13
	Presentació: president de la Generalitat






