
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental
255-00005/13
Adopció 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
per al 2022
200-00004/13
Esmenes tècniques 19

Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
200-00005/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 20

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 20

Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i 
els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 21
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, per a la preservació d’establiments emblemàtics
202-00028/13
Presentació: GP PSC-Units 21
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d’incorporació de les directives (UE) 2019/770 
i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals 
i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
203-00017/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 23

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a Sant Pere de 
Ribes
250-00409/13
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica poli-
cial de Badalona
250-00411/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes d’audició i llen-
guatge als centres educatius
250-00412/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre el model lingüístic 
del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un con-
text plurilingüe
250-00413/13
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament de l’empresa 
Biometagas La Galera
250-00415/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida d’immigrants a Lleida
250-00416/13
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions interiors del 
segle XX
250-00417/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 amb connexió 
a l’autovia A-14
250-00418/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors de la línia 10 del 
metro
250-00419/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 41
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Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes d’organitzacions 
no governamentals que duen a terme llur tasca a Palestina
250-00420/13
Tramesa a la Comissió 41
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió dels municipis del Baix 
Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona
250-00421/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació d’un carril bus 
d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de Badalona
250-00422/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre la situació de la caça
250-00423/13
Tramesa a la Comissió 42
Termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de l’empresa Mahle de Vi-
lanova i la Geltrú
250-00424/13
Tramesa a la Comissió 43
Termini de presentació d’esmenes 43

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís de la Generalitat amb 
els regants de la zona d’especial protecció per a les aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes 
dels ajuntaments
250-00426/13
Presentació: GP VOX 44

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13
Presentació: GP CUP-NCG 46

Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre de Cultura i Memòria
250-00428/13
Presentació: GP VOX 47

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les Moreres
250-00429/13
Presentació: GP VOX 49

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de Successió
250-00430/13
Presentació: GP VOX 50

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de 
ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
256-00012/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 52
Termini per a proposar compareixences 52

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2021, sobre el Consorci Sanitari 
Integral, corresponent a l’exercici del 2019
256-00013/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 52
Termini per a proposar compareixences 52

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 53
Termini per a proposar compareixences 53
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el deute històric de 
l’Estat amb Catalunya
252-00014/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2021, sobre el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici del 2018
258-00011/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 53
Termini per a demanar la presentació de l’informe 54

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2021, sobre el Consorci del Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, corresponent a l’exercici del 2019
258-00012/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 54
Termini per a demanar la presentació de l’informe 54

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
395-00233/13
Sol·licitud: GP JxCat, GP PSC-Units, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP 55

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 17/XIV, sobre la recuperació de la sisena 
hora als centres educatius públics
290-00008/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 52/XIV, sobre la campanya de la fruita
290-00038/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 54/XIV, sobre l’impuls d’un pacte contra la 
crisi de preus del sector agroalimentari
290-00040/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 61/XIV, sobre la posada en marxa d’un pacte 
català contra la pobresa infantil
290-00047/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  70

Control del compliment de la Resolució 62/XIV, sobre la creació d’un registre de 
persones en situació de soledat no desitjada
290-00048/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  73

Control del compliment de la Resolució 63/XIV, sobre el pagament dels deutes pen-
dents als centres residencials
290-00049/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 65/XIV, sobre la lectura i l’edició
290-00051/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques d’habitatge
390-00005/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 79
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Control del compliment de la Moció 18/XIV, sobre la situació social
390-00018/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 80

Control del compliment de la Moció 47/XIV, sobre els projectes estratègics i de su-
port a les empreses
390-00047/13
Designació de la Comissió competent 97

Control del compliment de la Moció 48/XIV, sobre l’economia social i solidària
390-00048/13
Designació de la Comissió competent 97

Control del compliment de la Moció 49/XIV, sobre les polítiques culturals
390-00049/13
Designació de la Comissió competent 97

Control del compliment de la Moció 50/XIV, sobre les polítiques d’habitatge
390-00050/13
Designació de la Comissió competent 98

Control del compliment de la Moció 51/XIV, sobre el model d’acompanyament i re-
sidència en la vida dependent
390-00051/13
Designació de la Comissió competent 98

Control del compliment de la Moció 52/XIV, sobre la llengua catalana a la justícia
390-00052/13
Designació de la Comissió competent 98

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre la imposició del català en les polítiques del Departament
354-00065/13
Rebuig de la sol·licitud 98

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

Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de les Empreses Cul-
turals davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el requeriment de l’Audi-
ència Nacional a l’Institut amb relació al procediment del cas del 3%
356-00298/13
Rebuig de la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre el requeriment de l’Audiència Nacional al Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació amb relació al procediment del cas del 3%
356-00299/13
Rebuig de la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena Betriu, president d’Aena, davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el projecte d’amplia-
ció de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00305/13
Rebuig de la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença del president de la Diputació de Lleida davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre les necessitats de mo-
bilitat a les comarques de Ponent
356-00315/13
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença de Dolores Alfonso Cano, presidenta de l’Associació 
de Veïns del Bosc d’en Vilaró, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre la problemàtica de les urbanitzacions en procés de regularit-
zació urbanística
356-00331/13
Acord sobre la sol·licitud 100



BOPC 200
27 de desembre de 2021

Taula de contingut 6

Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del 
Patrimoni Cultural Immaterial i president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia, 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’actualització de la legislació 
sobre arqueologia i patrimoni cultural immaterial
356-00334/13
Acord sobre la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Joves per la De-
fensa de la Constitució, S’ha acabat! davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la situació dels drets i les llibertats dels joves a les universitats
356-00338/13
Rebuig de la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació L’Ateneu Divers 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’accessibilitat a la cultura per 
les persones amb capacitats diverses
356-00339/13
Acord sobre la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua 
davant la Comissió de Cultura perquè presenti les dades i els informes relatius a la 
situació del català
356-00345/13
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions 
per la Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la llei 
de l’audiovisual espanyola i la futura llei de l’audiovisual catalana
356-00346/13
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’ela-
boració de la llei de la muntanya
356-00349/13
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Cultural i Biblioteques 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el biaix ideològic de les adqui-
sicions bibliotecàries de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya
356-00350/13
Rebuig de la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de joventut
356-00361/13
Acord sobre la sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Agència Catalana de la 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les po-
lítiques de joventut
356-00362/13
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00363/13
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00364/13
Acord sobre la sol·licitud 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Salvem Cal Macià 
- Casa de Vallmanya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les reivin-
dicacions d’aquesta plataforma i l’estat de Cal Macià, a Vallmanya (Segrià)
356-00373/13
Acord sobre la sol·licitud 102
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fòrum de Joves Electes de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00383/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Munixic - Regidors de Joventut 
de Pobles Petits davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de joventut
356-00384/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Triangle Jove davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00385/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre les polítiques de joventut
356-00386/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de la joventut
356-00388/13
Acord sobre la sol·licitud 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de la joventut
356-00389/13
Acord sobre la sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la situació de la joventut
356-00390/13
Acord sobre la sol·licitud 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Salut Mental 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els 
problemes de salut mental en els joves
356-00391/13
Acord sobre la sol·licitud 104

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

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la 
Comissió de Drets Socials per a exposar l’informe «Leyes que protejan a las per-
sones mayores»
357-00011/13
Substanciació 104

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
357-00066/13
Substanciació 105

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’ampliació de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
357-00067/13
Substanciació 105

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’ampliació de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
357-00068/13
Substanciació 105
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Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori per a informar sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00069/13
Substanciació 105

Compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, davant la Comis-
sió de Drets Socials per a informar sobre la soledat no desitjada i el dret a l’acom-
panyament efectiu
357-00091/13
Substanciació 105

Compareixença del president de la Diputació de Lleida davant la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Territori per a informar sobre les necessitats de mobilitat a les co-
marques de Ponent
357-00176/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Dolores Alfonso Cano, presidenta de l’Associació de Veïns del 
Bosc d’en Vilaró, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar 
sobre la problemàtica de les urbanitzacions en procés de regularització urbanística
357-00177/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’elaboració de la 
Llei de muntanya
357-00178/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les políti-
ques de joventut
357-00179/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 106
Substanciació 106

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2020
334-00028/13
Presentació: Josep Ribas i Seix, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya 107

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2021
334-00029/13
Presentació: Govern de la Generalitat 107
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental
255-00005/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 17.12.2021, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de desembre de 2021, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre la salut mental tingut els dies 14 i 17 de desembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
1
El Parlament de Catalunya constata la importància d’abordar els trastorns de la 

salut mental, que afectaran una de cada quatre persones durant llur vida, i es com-
promet a impulsar, per mitjà de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Ad-
diccions, propostes per a facilitar la vida de les persones afectades i llurs famílies i 
combatre l’estigma amb relació a aquests trastorns.

2
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a La Marató de TV3, dedica-

da enguany a la salut mental, i insta els ciutadans a participar-hi activament.
3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure el Pacte nacional per la salut mental com a estratègia conjunta de 

país que aglutini el coneixement, l’esforç i els recursos dels diversos actors impli-
cats, a fi que: 

1r. Exerceixi el paper d’impuls i lideratge en l’abordatge –integral i coordinat en-
tre els departaments de l’Administració de la Generalitat amb responsabilitats sobre 
salut mental i benestar emocional, els governs locals i les entitats socials, i d’acord 
amb el Parlament de Catalunya– de les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el 
benestar emocional.

2n. Posi en el centre de les polítiques públiques les persones amb problemes de 
salut mental i addiccions i llurs famílies a partir d’un enfocament integral, respon-
sable i marcadament comunitari.

3r. Consideri els determinants socials de la salut i vagi en la línia de les direc-
trius europees i les noves tendències mundials en salut mental, incorporant també 
la perspectiva de gènere.

4t. Comporti un canvi de paradigma en les polítiques públiques relatives a la 
salut mental i es dirigeixi al conjunt de la població, es preocupi de la salut mental 
de les persones al llarg de les diverses etapes de la vida i garanteixi el dret de les 
persones afectades a la plena ciutadania, a la inclusió comunitària i a la inserció 
laboral.

5è. Inclogui les conclusions de la Convenció dels drets de les persones amb 
discapacitat de les Nacions Unides, del 2006, incloses les relatives a les persones 
amb problemes de salut mental, text que té per objectiu el respecte de l’autono-
mia del pacient per mitjà de la provisió de suports perquè pugui decidir per ell 
mateix.

6è. Contribueixi a reduir les desigualtats de gènere que hi pugui haver pel que fa 
a la recerca, la prevenció i l’atenció de les persones amb problemes de salut mental 
i addiccions.
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b) Comprometre’s, per mitjà del Pacte nacional per la salut mental, a: 
1r. Identificar els problemes estructurals del sistema i cercar una solució de con-

sens amb la participació dels partits polítics, les administracions, les institucions i 
les entitats.

2n. Incorporar les bones pràctiques sorgides arran de la pandèmia de Covid-19.
3r. Incorporar les directrius de l’Organització Mundial de la Salut sobre quality 

rights i primers auxilis en salut mental.
4t. Destinar els recursos suficients per a implantar i consolidar les campanyes 

amb perspectiva de gènere contra l’estigma que comporten els trastorns de salut 
mental i fer-les arribar a tots els ciutadans.

5è. Consolidar l’estratègia de país pel que fa a la lluita contra l’estigma que com-
porten els trastorns de salut mental.

6è. Impulsar la formació sobre salut mental als ciutadans i als professionals pú-
blics, sobre la base de l’evidència científica i amb la implicació de les administra-
cions locals i les entitats del sector.

7è. Consolidar els espais «Situa’t» amb la col·laboració de la societat civil.
4
El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar en els aspectes següents 

per a configurar una nova política de salut mental clara i transparent: 
a) Garantir a tots els ciutadans l’equitat en l’accés als recursos, programes i trac-

taments de la xarxa de salut mental, independentment del territori on visquin, amb 
la freqüència i la intensitat que calgui per a garantir el tractament correcte i la recu-
peració dels usuaris.

b) Revisar i actualitzar la Cartera de serveis en salut mental amb la participa-
ció del Consell Assessor en Salut Mental, de manera que la Cartera especifiqui les 
prestacions que cobreix el sistema sanitari públic, amb una visió comunitària, i que 
reguli la prevenció, garantint intervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques. Els 
usuaris i llurs famílies han de poder participar activament en la presa de decisions i 
en l’avaluació dels resultats en salut.

c) Publicar durant el 2022 l’actualització de l’Atles integral dels serveis d’aten-
ció a la salut mental de Catalunya, amb les dades relatives als recursos, les ràtios de 
programes, les places i els professionals disponibles a cada territori.

d) Promoure programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a les famí-
lies dels usuaris que reben un seguiment en la xarxa de salut mental pública i ga-
rantir-hi l’accés.

e) Promoure i garantir la participació dels usuaris i les famílies en els plans tera-
pèutics individualitzats, tenint en compte els drets i les preferències de les persones, 
per a incorporar llur visió en la presa de decisions.

f) Desenvolupar, entre els departaments d’Empresa i Treball i de Salut, un pla 
de conscienciació sobre la salut mental en l’àmbit laboral per a facilitar que els tre-
balladors puguin accedir a controls i seguiments mèdics coberts per les empreses 
on treballen, que prevegi la visita de personal sanitari per a detectar indicadors de 
problemes de salut mental tals com l’ansietat, la depressió o l’estrès, i minimitzar 
així els efectes i costos d’aquestes situacions tant per a les empreses com per als en-
torns laborals.

g) Promoure i posar en pràctica la integració dels recursos sanitaris i socials, se-
guint el Pla d’atenció integrada social i sanitària i el Pla integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addiccions, actualitzant l’estratègia del Pla i millorant 
la coordinació entre els dispositius dependents dels departaments de Salut i de Drets 
Socials a tots els territoris.

h) Garantir la dotació de recursos per a dur a terme els plans i estratègies a què 
fa referència la lletra g, acompanyant-los d’un pressupost específic i diferenciat de 
les accions pressupostàries anuals que estableixen el Departament de Salut i el Ser-
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vei Català de la Salut en l’àmbit de la salut mental, i garantint que hi puguin accedir 
totes les persones que s’ha detectat que estan en situació de risc.

i) Desenvolupar el programa de prescripció social i garantir que els ciutadans de 
tots els territoris hi puguin accedir, per a afavorir l’adhesió a intervencions comu-
nitàries i identificar activitats de la comunitat, complementàries i alternatives a la 
medicalització, per a millorar la salut i el benestar.

j) Analitzar i avaluar les necessitats en salut mental de la població de cada terri-
tori i planificar els programes, els dispositius i el nombre de professionals necessaris 
per a garantir que els ciutadans que ho necessitin puguin accedir als recursos amb 
equitat territorial.

k) Revisar el sistema d’avaluació de resultats en salut mental, de manera que es 
fonamenti en un model d’atenció comunitària i que els professionals, els usuaris i 
llurs famílies participin en l’objectiu de la recuperació dels usuaris, i també publicar 
els resultats en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, que garanteix l’accés dels ciutadans 
a la informació.

l) Impulsar l’aplicació a tot Catalunya d’un projecte de lluita contra l’estigmatit-
zació, desenvolupat en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions, per a garantir la veritable inclusió i la no-discriminació de les 
persones amb problemes de salut mental i llurs famílies en tots els àmbits de la so-
cietat.

m) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de serveis de salut 
mental del Servei Català de la Salut al web de transparència, pel que fa als ingres-
sos provinents de la concertació pública, per a avançar en la transparència i l’accés 
de tots els ciutadans a les dades.

5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Planificar la presència a tot Catalunya de recursos i serveis de salut mental 

per a garantir l’equitat entre els ciutadans i que hi tinguin accés visquin on visquin.
b) Elaborar un estudi amb propostes d’actuació sobre els riscos psicosocials vin-

culats a la tecnologia i sobre la regulació del dret de desconnexió.
c) Crear en la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de 

Salut una àrea específica d’abordatge i tractament de les addiccions comportamen-
tals.

d) Dur a terme una campanya sobre les addiccions comportamentals, centrada 
en la sensibilització, la prevenció de l’ús incorrecte de les noves tecnologies i el fo-
ment de bons hàbits en l’ús d’aquestes tecnologies, especialment adreçada als joves 
i al col·lectiu invisible de dones que pateixen aquesta problemàtica.

e) Reforçar el contínuum assistencial entre l’atenció primària i l’especialitzada, 
generalitzant la implantació a l’atenció primària, a tot Catalunya, de les consultories 
de salut mental.

f) Afavorir l’atenció psicoterapèutica dels equips d’atenció primària assegurant 
la formació continuada dels serveis especialitzats i dotant-los de prou recursos eco-
nòmics i humans, i afavorir la reducció de la medicalització.

6
El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de combatre l’estigmatització 

de les malalties mentals i de les persones que les pateixen. La millor manera de 
combatre-la és visibilitzant els problemes de salut mental.

7
El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment de la societat catalana a tots 

els professionals sanitaris, especialistes, entitats i voluntaris que treballen en l’àmbit 
de la salut mental per llur dedicació i els encoratja a perseverar en la visibilització 
de les malalties mentals. Especialment, fa extensible aquest agraïment a les famílies 
dels qui pateixen aquestes malalties, dels quals són els principals cuidadors.
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8
El Parlament de Catalunya expressa que la millor contribució que pot fer a les 

persones que pateixen malalties mentals i llurs famílies és teixir consensos polítics 
entorn de les polítiques que contribueixen a millorar l’actual model de salut mental. 
En aquest sentit, considera essencial la recerca del màxim consens possible en els 
treballs i les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addic-
cions.

9
El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt de les administracions públi-

ques, especialment a les que tenen competències en salut mental, per tal que con-
tinuïn treballant per aconseguir que les necessitats en salut mental de la població 
estiguin plenament cobertes i que el grau de cobertura estigui al nivell d’altres ma-
lalties.

10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a transformar la xarxa de salut mental 

per mitjà de les mesures següents: 
a) Portar a terme un conjunt d’estratègies i actuacions des de diferents àmbits, 

amb un abordatge preventiu, enfocat a la comunitat i orientat a la recuperació de les 
persones per a aconseguir un canvi en l’atenció.

b) Desplegar i consolidar programes i plans de promoció i prevenció de la salut 
mental i les addiccions com els següents, tot assegurant que incorporen la perspec-
tiva de gènere, per tal que els problemes siguin detectats com més aviat millor i no 
es cronifiquin: 

1r. El Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció primà-
ria, amb la incorporació de personal referent de benestar emocional comunitari als 
equips d’atenció primària amb més necessitat social. Tots els equips d’atenció pri-
mària han de tenir un referent de benestar emocional que acompleixi tasques de pro-
moció i prevenció en salut emocional, i de detecció de factors de risc psicosocials i 
de situacions de risc elevat de patiment mental, i que actuï prioritàriament a la co-
munitat, en coordinació amb la xarxa de recursos comunitaris, la xarxa educativa i 
les entitats socials.

2n. El Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025, per a aconseguir disminuir un 15% 
la mortalitat per suïcidi, prioritzant la prevenció, trencant creences equivocades so-
bre el suïcidi i trencant tabús.

c) Transformar específicament l’atenció a la salut mental dels infants i joves com 
a àmbit prioritari i de rellevància especial, posant en marxa equips comunitaris 
d’atenció intensiva a la complexitat per a adolescents i joves, i desplegant els equips 
d’atenció a la crisi fins a arribar a un nombre d’equips infantils-juvenils suficient 
per a fer un treball actiu en l’entorn més pròxim a la persona, amb intervencions 
transversals i amb la implicació del jove i la família per a aconseguir l’adherència 
al tractament.

d) Reforçar l’atenció als problemes de salut mental i d’addiccions en l’atenció pri-
mària, per a millorar-ne la resolució, reduint la prescripció de psicofàrmacs, incre-
mentant l’atenció psicològica i psicoeducativa, i incorporant instruments de detecció 
precoç i cribratge, i respostes terapèutiques basades en l’evidència que tinguin en 
compte la perspectiva de gènere.

e) Incrementar les places d’hospitalització de dia i completar el desplegament 
d’equips domiciliaris intensius i d’hospitalització a domicili en el conjunt del terri-
tori.

f) Enfortir l’orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental, inici-
ant la reconversió de l’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica i avançant cap a 
un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els suports comunitaris.
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g) Impulsar la consolidació d’una actuació preventiva i comunitària de les xar-
xes socials de la salut mental i les addiccions perquè sigui desinstitucionalitzadora, 
participativa i distribuïda equitativament per tot el territori.

h) Promoure una actuació transversal i coordinada de les administracions i la so-
cietat civil, amb una visió interdisciplinària i compartida dels equips professionals 
que garanteixi el contínuum assistencial de l’atenció.

i) Treballar per la interacció de la intervenció social i sanitària en una atenció 
més eficaç i sostenible.

j) Reforçar l’atenció durant totes les etapes vitals de la persona, combatent l’es-
tigma associat a la salut mental i la conducta addictiva per tal d’assegurar la recu-
peració, l’empoderament i la inserció sociolaboral de les persones amb aquestes 
problemàtiques, i també l’acompanyament i l’orientació de les famílies. La finalitat 
última d’aquestes accions és que aquestes persones puguin exercir com a ciutadans 
de ple dret.

k) Actualitzar el servei de club social per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental, amb l’objectiu d’afavorir el vincle amb les persones i 
els recursos de l’entorn, fomentant la interacció i la participació comunitària.

l) Analitzar l’estat del benestar emocional i la salut mental de l’alumnat dels cen-
tres educatius i promoure accions per a atendre el benestar emocional dels infants i 
joves dels centres educatius.

m) Conèixer l’estat emocional de l’alumnat per mitjà d’una enquesta.
n) Definir i desplegar, al llarg de dos cursos acadèmics, el Pla d’abordatge del 

benestar físic i emocional de l’alumnat.
o) Impulsar programes i actuacions, en col·laboració amb entitats expertes, per a 

la promoció del benestar emocional i la salut mental, combatent l’estigmatització, i 
per a la prevenció del suïcidi infantil i juvenil.

p) Incrementar la formació dels professionals educatius en l’àmbit de la salut 
mental, amb la col·laboració de professionals de la salut mental i d’entitats expertes 
per tal de prevenir i conèixer millor els trastorns mentals que puguin tenir els alum-
nes de l’aula i donar-hi una resposta més efectiva i eficient.

q) Continuar les converses entre els centres de desenvolupament infantil i aten-
ció precoç (CDIAP) i els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) per tal 
d’arribar a un consens de competències i coordinació i seguir l’acompanyament i el 
suport als infants majors de sis anys que presentin problemes de neurodesenvolupa-
ment i d’aprenentatge.

r) Utilitzar, en situacions d’agitació psicomotriu en persones amb trastorns de sa-
lut mental, sempre que sigui possible, mètodes alternatius a la contenció mecànica, 
per a garantir els drets de les persones afectades.

11
El Parlament de Catalunya declara prioritari el desplegament de les polítiques 

públiques per a la promoció de la salut mental i el benestar emocional de la po-
blació, i es compromet a adoptar les mesures pertinents per a articular un sistema 
públic d’atenció centrat en les persones i llurs necessitats des d’una perspectiva de 
drets i sense desigualtats.

12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, amb la participació del sector social i sanitari i de tots els agents pú-

blics implicats, una nova estratègia transversal que situï les polítiques de promoció 
de la salut mental davant la situació de postpandèmia, amb mesures específiques 
per a abordar els condicionants socials de salut, com la pobresa i la precarietat, i els 
factors de risc socials.

b) Prioritzar les polítiques socials, de rendes i d’habitatge com a instruments per 
a mitigar el malestar emocional i el patiment de la ciutadania derivat de les situa-
cions de desigualtat i privació material.
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c) Posar en pràctica estratègies específiques per a la població més vulnerable per 
la seva situació econòmica, la preexistència de trastorn mental, situacions de soledat 
no escollida, processos de dol migratori i efectes del racisme, contextos agreujats 
per la pandèmia.

d) Garantir l’accés de tots els ciutadans als serveis públics de salut mental inde-
pendentment de llur nivell de renda o del municipi on visquin. La salut mental no 
pot ésser un luxe.

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar els programes de salut mental per a aplicar mecanismes de detec-

ció en l’àmbit comunitari i laboral com a millor manera de prevenir aquest tipus de 
malalties.

b) Posar en marxa una campanya de reforç, en coordinació amb el sector edu-
catiu, en els àmbits de l’entorn dels infants, adolescents i joves, per a fomentar els 
factors necessaris per a ésser menys vulnerables davant les conductes de risc per a 
la salut mental.

c) Desplegar la totalitat de les línies estratègiques, les àrees rellevants i els ob-
jectius del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 per a disposar d’un 
sistema integrat i eficient de prevenció, intervenció i postvenció com a millor eina 
per a reduir la prevalença i l’impacte de la conducta suïcida.

14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure programes individualitzats i personalitzats per a persones amb tras-

torns de salut mental per tal de facilitar-los la inserció laboral, amb l’objectiu de 
facilitar-los l’adaptació social i laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

b) Fomentar la prevenció i la detecció de problemes de salut mental en l’àmbit 
laboral, mitjançant el desenvolupament d’eines i protocols que permetin la detecció 
precoç i l’abordatge de possibles problemes de salut mental, i també la integració i 
la no estigmatització d’aquestes persones per part dels altres treballadors.

c) Reforçar la inspecció de treball i la col·laboració d’aquesta amb els cossos de 
seguretat per a fer complir les normes de seguretat i salut en l’àmbit laboral.

d) Desplegar l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, espe-
cialment l’objectiu operatiu 3.3, relatiu a l’abordatge de les necessitats de prevenció 
en dones i en els col·lectius específics i vulnerables (treballadors d’edat avançada, 
joves, temporals, migrants, persones amb discapacitats, persones amb malalties crò-
niques i malalties mentals, etc.) a fi de millorar-ne les condicions de seguretat i salut.

e) Crear accions de suport necessari per a joves perquè es puguin reincorporar 
adequadament a la feina que feien abans de patir un problema de salut mental.

f) Crear, en l’estratègia del Departament d’Empresa i Treball, una línia especí-
fica i especialitzada per a la incorporació de les persones amb problemes de salut 
mental a l’empresa ordinària.

g) Facilitar la pràctica d’activitat física i esportiva adaptada a les necessitats de 
les persones afectades per problemes mentals perquè puguin aprofitar els beneficis 
que aporta a l’organisme i la ment.

h) Actualitzar la Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut i difondre-la 
entre les persones afectades i llurs familiars.

i) Crear un programa de cultura inclusiva, adreçada als col·lectius més vulnera-
bles, que impulsi la cultura com a eina de promoció de la inclusió social i el benes-
tar emocional.

j) Potenciar mecanismes de finançament i d’ajut per a l’adquisició d’habitatges 
per a entitats que treballin amb el col·lectiu de persones amb problemàtiques rela-
cionades amb la salut mental. Així mateix, s’han de valorar les necessitats i el fun-
cionament dels habitatges de la xarxa d’inclusió social destinats a aquestes entitats.
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15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que s’incorpori la perspectiva de gènere i interseccional a les políti-

ques de prevenció i d’atenció als problemes de salut mental que desenvoluparan els 
diversos departaments al llarg de la legislatura.

b) Incloure la perspectiva de gènere en les bases de les convocatòries amb fi-
nançament públic per a la recerca en salut mental, a partir de criteris avaluables i 
puntuables pel que fa al disseny, l’anàlisi i la difusió de la recerca, tal com preveu 
la Comissió Europea.

c) Vetllar perquè el Departament de Salut posi a disposició dels professionals de 
la salut i de la ciutadania informació sobre les diferències de gènere contrastades 
per l’evidència científica amb relació a l’afectació i els factors de risc dels problemes 
de salut mental.

d) Incorporar la perspectiva de gènere, amb formacions pràctiques i eines espe-
cífiques, als serveis especialitzats de salut mental.

e) Crear, al llarg del 2022, un grup de treball que analitzi la possible vinculació 
dels casos de suïcidi amb situacions de violència masclista, i també les eines i els 
procediments possibles.

f) Assegurar que, en el marc de la formació continuada de l’àmbit forense, s’in-
corpora la perspectiva de gènere en la comprensió del fenomen de la violència mas-
clista i en les eines per a valorar-lo.

g) Promoure taules territorials de salut mental i benestar emocional infantil-ju-
venil, entre els departaments de Salut, Drets Socials i Educació, que treballin des 
del vessant comunitari.

h) Elaborar un estudi propi, des de l’Observatori Català de la Joventut, sobre 
ideació i conducta suïcida en les persones joves que tingui especialment en compte 
l’impacte de la pandèmia de covid en la salut mental dels joves, amb perspectiva de 
gènere.

i) Promoure el lleure educatiu com a espai de canalització de les emocions i de 
detecció de trastorns mentals, i els espais de respir amb suport terapèutic per als 
adolescents i joves.

j) Crear un decàleg de bones pràctiques adreçat a professionals dels mitjans de 
comunicació i de les xarxes socials per a informar sobre la salut mental dels infants 
i adolescents, perquè tinguin en compte llur perspectiva.

k) Promoure la formació dels professionals de l’àmbit de la infància, adolescèn-
cia i joventut per a la detecció, l’acompanyament i la derivació de possibles proble-
mes de salut mental i emocional entre els joves, posant un èmfasi especial en les pa-
tologies detectades i preeminents en la població infantil i juvenil, com els trastorns 
de l’espectre autista i els trastorns de la conducta alimentària.

l) Promoure formació i campanyes informatives per als professionals i les enti-
tats de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar i reforçar la formació inicial i permanent del professorat i el perso-

nal educatiu en general adreçada a conèixer, tractar adequadament i detectar tras-
torns del neurodesenvolupament diversos i presents a les aules des de la petita in-
fància fins a l’etapa d’educació postobligatòria.

b) Impulsar i fomentar, amb els recursos necessaris, la detecció de trastorns i de 
malalties mentals als centres educatius, especialment als instituts, i incorporar a les 
plantilles d’aquests centres els professionals més adients per a dur a terme una aten-
ció i un seguiment psicològic o psiquiàtric adequats.

c) Promoure la formació del professorat per a contribuir a la prevenció del suïcidi.
d) Incrementar les atencions a infants i joves reforçant la plantilla de professionals 

dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç i els centres de salut mental 
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infantil i juvenil per a millorar l’atenció que reben els infants i joves, i facilitar que 
més usuaris puguin accedir a aquests serveis i que el seguiment sigui més freqüent.

e) Reforçar la coordinació i l’intercanvi d’informació dels centres de desenvolu-
pament infantil i atenció precoç i els centres de salut mental infantil i juvenil amb 
els centres educatius, les famílies, l’atenció primària sanitària i els serveis socials 
si cal, per a millorar el seguiment i tractament de l’alumnat amb diversos trastorns 
detectats o amb problemes de malestar emocional.

f) Impulsar un pla per a desplegar urgentment el Decret 150/2017, del 17 d’oc-
tubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

g) Incorporar el servei de suport emocional per a adolescents i joves, disponible 
les vint-i-quatre hores del dia, amb l’objectiu d’assessorar, amb personal especialit-
zat en psicologia i salut mental juvenil, la població jove, que, cada vegada més, pa-
teix trastorns d’ansietat, de conducta, alimentaris i de depressió, entre d’altres.

h) Dur a terme una campanya de formació dels professionals de l’atenció primà-
ria sobre el tractament eficient dels problemes de salut mental juvenil, i habilitar les 
eines necessàries per a optimar-ne el tractament.

17
El Parlament de Catalunya constata que el que s’ha descrit amb l’expressió «mal-

estar de la gent jove» té afectacions directes en la salut mental dels joves i deriva 
tant de la situació de precarietat i manca d’expectatives positives com de la decepció 
amb les decisions polítiques que afecten llur futur, i també dels efectes de les res-
triccions per la pandèmia, i requereix, per tant, la màxima atenció de les institucions 
públiques i el màxim rigor en l’anàlisi d’una realitat que és complexa. En aquest 
sentit, condemna l’estigmatització contra el jovent, l’ús partidista dels aldarulls i la 
criminalització de col·lectius de joves migrats.

18
El Parlament de Catalunya acorda convidar regularment representants de les or-

ganitzacions juvenils a les sessions de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i 
les Addiccions, creada el juny del 2021. Per a implantar polítiques de prevenció del 
suïcidi i dels trastorns mentals comuns entre els adolescents, cal que els joves siguin 
part de la solució i que s’incorporin llurs propostes i iniciatives a les polítiques de 
salut mental i social.

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Implantar progressivament a tots els centres educatius del país el programa 

«Salut i escola» incorporant-hi la perspectiva interseccional –de gènere, antiracista 
i de classe– i garantir la formació en aquest sentit a tot el personal d’atenció sanità-
ria del programa.

b) Incorporar les habilitats culturals –idiomes i coneixements socioculturals– 
a les bases de les noves convocatòries de places per a professionals de l’atenció i 
l’acompanyament dels joves dels centres de menors tutelats de la Generalitat, tant de 
gestió directa com indirecta, per a propiciar l’acompanyament dels menors tutelats 
en les millors condicions possibles per a garantir llur benestar integral i l’assoliment 
dels objectius d’emancipació digna que els permetrà desenvolupar-se autònomament 
quan surtin dels centres.

c) Fer efectiu un pla intersectorial de prevenció del suïcidi, que inclogui els àm-
bits de l’educació, els drets socials, la igualtat i la salut, per a implantar polítiques 
de prevenció del suïcidi i dels trastorns mentals comuns entre els adolescents, des 
d’una visió interseccional –de gènere, antiracista i de classe– i, per tant, amb una 
especial atenció a les causes dels trastorns de salut mental derivats de situacions de 
violència masclista, bagatge migratori i identitat etnicoracial i amb l’abordatge de 
les dissidències afectives, sexuals i de gènere.

d) Incrementar d’una manera transversal els recursos per a les polítiques públi-
ques destinades a la gent jove, especialment en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, 



BOPC 200
27 de desembre de 2021

1.10. Acords i resolucions 17 

l’educació, la cultura, el foment de l’associacionisme juvenil i la salut mental, i prio-
ritzar el jovent en el pla pilot de la renda bàsica universal.

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar urgentment un pla de xoc per a incrementar els recursos d’atenció a 

la salut mental de la infància i l’adolescència, especialment les dotacions a l’atenció 
precoç i als centres de salut mental infantil i juvenil.

b) Impulsar els serveis d’intervenció socioeducativa i accelerar-ne el desplega-
ment a tot el territori perquè és un recurs vertebrador de l’atenció a la infància en 
risc i té capacitat per a incidir sobre els condicionants socials que influeixen en la 
salut dels infants i llurs famílies.

c) Reforçar la xarxa d’atenció a la infància i els programes d’empoderament en 
habilitats parentals per a les famílies que conviuen amb el trastorn mental o amb si-
tuacions de risc de patir-ne, per tal de donar-los el suport que requereixen.

d) Avançar en el programa Salut i Escola i elaborar un pla de salut mental en 
l’àmbit escolar per a promoure la salut mental i la prevenció de la malaltia, dels tras-
torns de conducta alimentària i de les addiccions, per mitjà d’eines d’educació emo-
cional que facilitin la integració de recursos per a l’autocura i el benestar emocional.

e) Elaborar un diagnòstic sobre la incidència dels trastorns de la conducta ali-
mentària i sobre els recursos existents per a elaborar una estratègia que doni una 
resposta ràpida i eficient a les necessitats de tractament psicoterapèutic de les per-
sones afectades per l’anorèxia i la bulímia, en el temps i amb la intensitat adequats 
a la prescripció clínica.

f) Reforçar l’oferta de formació i acompanyament dels professors i els profes-
sionals d’atenció a la infància i l’adolescència per a dotar-los d’eines per a abordar i 
identificar situacions de risc en salut mental.

g) Reforçar, en l’atenció a la infància i l’adolescència, la figura del professional 
referent en les situacions de risc de salut mental per mitjà de l’educador emocional 
o educador social a les escoles i garantir els instruments per a la coordinació amb 
els altres agents implicats.

h) Estudiar la incorporació de la figura del gestor de casos als serveis socials 
bàsics o als equips d’atenció primària, de manera que les persones amb trastorn de 
conducta i llurs famílies tinguin un referent per a l’atenció integrada i la coordina-
ció amb altres administracions, especialment amb l’Administració de justícia i els 
cossos de seguretat, i també analitzar jurídicament el desplegament i la regulació 
d’aquesta figura per a garantir la seguretat jurídica i els protocols necessaris.

i) Impulsar un programa d’acompanyament de les dones amb una malaltia men-
tal medicalitzada durant l’embaràs i el postpart amb recursos de suport i seguiment 
especialitzat per a pal·liar els efectes de deixar el tractament farmacològic i per a 
proposar tractaments alternatius.

j) Impulsar un programa de sensibilització i acompanyament sobre la salut men-
tal al voltant del part i el postpart i sobre la depressió postpart, per a incrementar la 
divulgació i empoderar les dones amb informació basada en l’evidència científica.

k) Garantir els recursos de suport a les cuidadores de persones amb dependèn-
cia o trastorn mental per a vetllar per llur salut mental i prevenir els efectes de les 
càrregues de cura.

l) Elaborar un informe sobre la incidència i la prevalença de l’addicció al joc per 
franges d’edat, incloent-hi els menors de més de vuit anys, que permeti d’identificar 
les mesures per a abordar la problemàtica derivada del creixement de l’oferta en els 
videojocs de formes de jocs d’atzar i caixes de botí.

m) Presentar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació per a reduir 
els casos de dependència de les tecnologies de la informació i la comunicació abans 
de convertir-se en addicció, i també una estratègia específica i diferenciada per a 
menors i joves que doti les famílies d’eines per a prevenir les addiccions.
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n) Reforçar la col·laboració amb els ens locals per a garantir la continuïtat i ac-
tualització dels plans d’acció sobre drogues i addiccions.

o) Presentar als grups parlamentaris durant el 2022 un informe d’avaluació dels 
circuits d’atenció a les persones amb addiccions i trastorns de conducta (patologia 
dual) i de les dificultats de les persones per a ésser ateses en xarxes poc coordinades.

p) Millorar la coordinació i els procediments dels cossos de seguretat en la in-
tervenció amb persones amb una malaltia mental per a garantir la informació dels 
agents de seguretat i una intervenció adaptada a la comprensió de la malaltia.

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, durant el 2022, un pla específic de prevenció de l’anorèxia i la bulí-

mia, en col·laboració amb les entitats i les associacions.
b) Elaborar un programa de sensibilització i d’acompanyament a les persones 

afectades per l’anorèxia i la bulímia i a llurs famílies.
c) Fer un programa de formació específica de prevenció de l’anorèxia i la bulímia 

adreçat a les escoles i als professionals de l’atenció primària.
22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear un programa d’accions preventives en salut mental dirigides als cossos 

de seguretat i emergències –en primer lloc, al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de 
Bombers–, que desenvolupi un pla per a la prevenció i l’atenció de la salut mental. 
Aquest pla ha de tenir diversos eixos, entre els quals el formatiu, el de la detecció a 
partir d’eines que puguin identificar els riscos psicosocials i el de l’atenció directa, sia 
en format individual sia amb un enfocament més col·lectiu en funció de la necessitat.

b) Posar un servei de suport psicosocial a disposició dels treballadors del 112, 
per tal com és un col·lectiu que està exposat a molta tensió i que atén persones en 
situacions d’emergència.

c) Millorar l’operativa policial quan els agents hagin de tractar amb persones 
amb diverses malalties mentals en situacions d’extrema complexitat. Aquest progra-
ma s’ha de fer en cooperació amb el Departament de Salut, facilitant el suport de 
professionals especialitzats en salut mental, com els equips Guia, que poden com-
plementar les accions policials i millorar els protocols que es porten a terme amb 
perfils d’extrema complexitat.

d) Garantir l’assistència en matèria de salut mental i addiccions a totes les per-
sones privades de llibertat en centres penitenciaris i en centres de justícia juvenil, i 
proporcionar-los els programes i tractaments en salut mental i addiccions adequats, 
que han d’incorporar la perspectiva de gènere.

e) Renovar, aplicant-hi les millores que es considerin necessàries, l’Acord de co-
ordinació entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut per al desen-
volupament d’un programa d’atenció a la salut mental i les addiccions en el marc de 
les actuacions dels serveis d’execució penal.

f) Estudiar, en el marc de les noves programacions dels centres penitenciaris i 
dels centres educatius de justícia juvenil, les millors solucions per a situar la pobla-
ció reclusa amb problemes de salut mental.

g) Vetllar per l’adequada atenció a la salut mental de les dones internes i dels 
grups de població interna més vulnerables: embarassades i mares, joves, interns 
amb discapacitat intel·lectual i adolescents interns en centres educatius de justícia 
juvenil.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic per al 2022
200-00004/13

ESMENES TÈCNIQUES

Reg. 26591 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 

23.12.2021

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena de caire tècnic per a corregir deficiències jurídiques de l’article 
35.6 del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic per al 2022 (tram. 200-00004/1 3).

On hi diu: 
Article 35.6
«6. S’afegeix un article, el 31 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, amb el text següent:
«Article 31 bis
»1. El departament competent en matèria d’economia i finances, amb l’objectiu de 

proporcionar una imatge objectiva i rigorosa de l’estat general actual i previst de les fi-
nances públiques, i també de tenir més informada la ciutadania i els representats polí-
tics i d’estimular el debat públic, ha d’elaborar i publicar un informe pressupostari com 
a mínim catorze dies abans de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya.

»Aquest informe pressupostari previ a les eleccions ha de contenir, per a un ho-
ritzó de quatre anys, les perspectives macroeconòmiques de Catalunya, els escenaris 
fiscal i pressupostari, l’estat actual de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis 
futurs i l’escenari d’endeutament i de càrregues del deute.

»2. El departament competent en matèria d’economia i finances ha d’elaborar i 
publicar, amb una freqüència no superior a cinc anys, un informe de perspectives 
pressupostàries a llarg termini, que comprengui un horitzó no inferior a quinze 
exercicis futurs. Aquest informe ha de contenir les previsions d’ingressos i de despe-
ses d’acord amb les polítiques actuals, l’anàlisi de l’impacte dels canvis demogràfics 
i econòmics i l’anàlisi de sostenibilitat de les finances.»

hi ha de dir: 
Article 35.6
«6. S’afegeix un article, el 31 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, amb el text següent:
«Article 31 bis
»l. El departament competent en matèria d’economia i finances ha d’elaborar i 

publicar, amb una freqüència no superior a cinc anys, un informe de perspectives 
pressupostàries a llarg termini, que comprengui un horitzó no inferior a quinze 
exercicis futurs. Aquest informe ha de contenir les previsions d’ingressos i de despe-
ses d’acord amb les polítiques actuals, l’anàlisi de l’impacte dels canvis demogràfics 
i econòmics i l’anàlisi de sostenibilitat de les finances.»

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC,  portaveus
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Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en 
l’àmbit de l’atenció sociosanitària
200-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26404).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, i última.
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26406).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.12.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i 
viles
202-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX; GP PSC-Units (reg. 26405; 26416; 26425; 
26430).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 24.12.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 26407; 26426).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.12.2021 al 29.12.2021).
Finiment del termini: 30.12.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD 

DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Raúl Moreno Montaña, juntament amb vint-i-set altres diputats,  
GP PSC-Units (reg. 24961 i 25814).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
28.12.2021 al 30.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics
202-00028/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 25403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i 
sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics

Exposició de motius
L’activitat comercial i els hàbits de consum, en tant activitats humanes, han pro-

duït el sorgiment de molts tipus de comerços, amb característiques diferents tant pel 
que fa al contingut com el continent, amb durades efímeres o de gran permanèn-
cia en el temps, segons la demanda generada per la societat. Així mateix, cada cop 
abunden més aquells establiments de grans marques globals, amb una imatge homo-
geneïtzadora que desdibuixa la singularitat comercial dels nostres pobles i ciutats.

És en ànim de protegir aquesta singularitat que sorgeix la necessitat de protegir 
els anomenats establiments emblemàtics. És a dir, aquells establiments, que per la 
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seva llarga existència i les seves peculiaritats, doten les poblacions on duen a ter-
me la seva activitat d’un caràcter únic i distintiu. Més concretament, l’article 4 de la 
Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, defineix com a comerç amb valor 
històric o establiment emblemàtic, «l’establiment comercial que ha exercit l’activitat 
comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix 
local o indret, i que s’ha dedicat a la venda de productes artesanals, tradicionals o 
singulars».

Actualment, tant la Llei 19/1993 de Patrimoni Cultural, com altra normativa 
sectorial, ja protegeix la part física dels establiments emblemàtics com a patrimo-
ni material, a l’establir l’obligació de conservació. Però, a l’espera de la futura llei 
del patrimoni cultural immaterial català, aquesta protecció és difícilment extensiva 
a l’activitat que es desenvolupa en aquests mateixos establiments, per la qual cosa 
urgeix dotar les administracions, actors i sectors afectats d’eines per tal de poder 
prendre mesures que preservin aquests establiments emblemàtics, essent conscients 
que la seva continuïtat permet mantenir viva la història i aporta una caracterització 
única al comerç de les nostres ciutats i als barris i zones on estan situats.

És per tant, no només una missió, sinó una obligació dels poder públics, bus-
car la cobertura legal adequada que permeti preservar i impulsar la continuïtat 
dels establiments emblemàtics pel què fa a les activitats que s’hi practiquen. Per 
aquest motiu es fa imprescindible que les administracions competents, per raó de 
la matèria, siguin coneixedors dels canvis de circumstàncies en aquestes activitats 
per tal de poder activar mecanismes administratius adients que permetin la seva 
protecció.

Per tot plegat, aquesta llei pretén modificar dos articles de la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del Patrimoni Cultural Català, que tenen per objecte, establir l’obliga-
ció als titulars de drets sobre béns del patrimoni cultural català de comunicar a les 
administracions els canvis en l’activitat, considerant l’incompliment d’aquesta obli-
gació com una falta lleu.

Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics

Article 1
S’afegeix un apartat 3 a l’article 21 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Pa-

trimoni Cultural Català, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 21. Deure de conservació
1. Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d’ésser conservats 

per llurs propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors. Es poden establir per 
reglament procediments per a l’esporgada i l’eliminació de determinades classes de 
béns, si no han estat declarats d’interès nacional ni han estat catalogats.

2. Les persones referides en l’apartat 1 han de facilitar informació sobre l’estat 
dels béns i sobre llur utilització, si els ho demana l’Administració.

3. En tot cas, les persones referides en l’apartat anterior, atenent al deure d’in-
formació sobre l’estat del béns, hauran de comunicar a l’Administració, qualsevol 
canvi en la utilització de l’ús dels béns, incloent el finiment de l’activitat que es 
desenvolupa dins els mateixos, a fi i efecte que l’Administració pugui assegurar 
que en aquesta nova circumstància es garantiran els deures de conservació i man-
teniment.

A aquests efectes, tots els propietaris i titulars d’altres drets reals i posseïdors, 
sobre aquests béns, hauran de comunicar a l’Administració qualsevol circumstàn-
cia a les que fa referència aquest epígraf amb un preavís mínim de tres mesos, a fi 
i efecte que l’Administració conegui la situació i, si és necessari, pugui prendre les 
mesures necessàries per garantir l’efectiva preservació dels béns.»
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Article 2
En referència a la classificació com a infracció lleu, es modifica la lletra b de 

l’apartat 2 de l’article 71 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català, que queda redactada de la manera següent: 

«b) La manca de notificació a l’administració competent, en els termes fixats per 
l’article 21.3 i 22, del finiment o canvi d’activitat, de la transmissió onerosa de la 
propietat o de qualsevol dret real sobre béns culturals d’interès nacional, sobre béns 
catalogats o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català.»

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els Pressu-

postos de la Generalitat, no tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data 
d’aprovació d’aquesta llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d’incorporació de les 
directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de 
subministrament de continguts i serveis digitals i als contractes de 
compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
203-00017/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 25385 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.12.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de desembre de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d’incorporació de 
les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament 
de continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, publicat al DOGC 8564, de 16 de desembre de 2021, 
i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel proce-
diment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 17 de 
desembre de 2021.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de desembre de 2021, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG21JUS2219 - 

Projecte de decret llei d’incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771, 
relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digitals i als con-
tractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d’incorporació de les directives 
(UE) 2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de 
continguts i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, 
al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

I. Competència
D’acord amb l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, Catalunya té 

competència exclusiva en matèria de dret civil, amb l’excepció de les matèries reser-
vades en exclusiva a l’Estat i especificades a l’article 149.1.8.a de la Constitució es-
panyola. Aquesta competència exclusiva ha estat recentment reconeguda per la STC 
132/2019, que es pronuncia sobre la constitucionalitat de la Llei 3/2017, de 15 de 
febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes. En ús d’aquesta competència, i amb la doble finalitat d’adequar el dret civil 
català al dret europeu i continuar la tasca de posada al dia i modernització del dret 
català de contractes, inclosos els contractes de consum, el legislador català transpo-
sa en aquest decret llei sengles directives (UE) del Parlament Europeu i del Consell, 
de 20 de maig de 2019: la 2019/770, relativa a determinats aspectes dels contractes 
de subministrament de continguts i serveis digitals, i la 2019/771, relativa a deter-
minats aspectes dels contractes de compravenda de béns. La competència del legis-
lador català per a efectuar la transposició de les directives a l’ordenament jurídic 
català no és discutida perquè la matèria de què tracten és de competència exclusiva.

II. Habilitació al Govern
Les directives europees preveuen que les normes nacionals resultants de la seva 

transposició s’han d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 als contractes conclo-
sos a partir d’aquesta data i, en relació amb els continguts o serveis digitals –llevat 
d’alguna excepció, com ara la referida a la modificació prevista en l’article 621-70–, 
també als subministrats a partir d’aquesta data encara que s’haguessin contractat 
abans. Atesa la urgència de la transposició, l’instrument normatiu que millor per-
met la celeritat requerida per evitar l’incompliment del deure de transposició és el 
decret llei, que és el que s’adopta per establir el règim jurídic de la conformitat en 
el contracte de compravenda i el del lliurament i la conformitat en el contractes de 
subministrament de continguts i serveis digitals.

III. Estructura
La transposició de les directives en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya 

condiciona i delimita l’abast de les reformes. La transposició de la Directiva (UE) 
2019/771 ha exigit reformar els preceptes de la secció primera del capítol I, a propò-
sit de la compravenda, sense alternar-ne les subseccions. Per contra, per a la trans-
posició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de Catalunya ha semblat oportú 
i convenient la creació d’una nova secció quarta dins d’aquest mateix capítol en què 
regular el subministrament de continguts i serveis digitals. La referència genèrica 
i abstracta al subministrament esmentat, arran la diversitat de tipus contractuals 
que poden vehicular aquesta adquisició o servei, és una manera d’evitar reproduir 
les normes de transposició de la directiva per a cada modalitat de contracte, distint 
de la compravenda, que tingui per objecte qualsevol d’aquells elements digitals. Si 
aquesta nova secció quarta del capítol I no s’ha ubicat immediatament després de la 
regulació de la compravenda ha estat pel desig d’evitar enutjosos canvis de numera-
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ció en l’articulat d’una norma –l’esmentada Llei 3/2017, de 15 de febrer– l’aprovació 
de la qual és encara molt recent. Això cal entendre-ho sens perjudici, si escau, d’una 
futura harmonització.

IV. Contingut
La nova regulació gira entorn de les obligacions del venedor o subministrador 

de continguts i serveis digitals pel que fa a la conformitat al contracte, el lliurament 
o subministrament, els remeis de les parts contractuals i la modificació dels contin-
guts o dels serveis digitals. L’àmbit subjectiu d’aplicació de les directives es limita 
als contractes de consum però, sens perjudici de determinades normes que sí que 
són específiques per als contractes conclosos amb consumidors. En aquesta línia, la 
secció primera del llibre sisè del Codi civil de Catalunya opta per generalitzar les se-
ves regles a qualsevol contractant, amb el benentès que aquelles només tenen caràc-
ter imperatiu quan hi intervé un consumidor. Es tracta, en realitat, d’una semi-im-
perativitat perquè sempre ha d’ésser possible el pacte en contrari en benefici seu.

La correcta integració de la Directiva (UE) 2019/771 en la regulació preexistent 
ha exigit fer modificacions de diferent abast. De vegades, ha calgut fer normes més 
precises com, per exemple, en relació amb els criteris de conformitat, els efectes de 
la notificació, els remeis dels contractants o el coneixement i el pacte d’exclusió d’al-
gun dels requisits sobre la conformitat. Altres vegades, ha estat necessari introduir 
regles noves, en particular pel que fa a la suspensió del termini de responsabilitat 
del venedor o, a propòsit dels drets de propietat intel·lectual de tercers en la compra-
venda de consum, en la conformitat jurídica. Només excepcionalment s’ha suprimit 
completament alguna regla prèvia perquè era contrària a la directiva, com ara la que 
preveia la correcció del compliment a iniciativa del venedor de l’antic l’article 621-
39. Addicionalment, s’ha redefinit l’objecte de la compravenda per a incloure expres-
sament els béns immaterials que no són drets, com ara el software, i que tampoc no 
estan expressament esmentats en l’article 511-1 i 2 del llibre cinquè.

Contràriament, la transposició de la Directiva (UE) 2019/770 al Codi civil de 
Catalunya ha exigit incorporar una regulació de bell nou, sens perjudici d’incloure 
una remissió a les normes de la secció primera sempre que això sigui compatible 
amb la naturalesa del contracte. Convé assenyalar dues particularitats. Una és que 
la contraprestació a l’ús dels continguts o serveis digitals pot consistir a facilitar da-
des personals en els termes que imposa el Reglament (UE) 2016/679. No es preveu 
expressament, però tampoc no es descarta, que les dades siguin d’un altre tipus i, 
llavors, existirà contracte onerós sempre que es compleixin tots els requisits d’acord 
amb les normes generals relatives als elements i la formació del contracte aplica-
bles a Catalunya. L’altra particularitat és que sempre que l’adquirent dels serveis o 
continguts digitals revoqui el consentiment al tractament de les dades que facilita, 
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el subministrador pot desistir de conti-
nuar prestant el servei.

a) Els terminis de garantia i responsabilitat
Per bé que ambdues directives són d’harmonització plena, el legislador europeu 

deixa marge al legislador nacional per a intervenir en els terminis de garantia i de 
responsabilitat. En la Directiva (UE) 2019/771, el venedor respon de la manca de 
conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, tant si és en un o en 
diferents actes de subministrament, i que es manifesti en el termini de dos anys. És 
així fins i tot si es tracta de béns intel·ligents, és a dir, béns que incorporen elements 
digitals. Els estats poden mantenir o adoptar terminis que vagin més enllà d’aquests 
dos anys i ara a Catalunya aquest termini s’estableix en tres anys. La regulació eu-
ropea protegeix molt el consumidor, en particular, en relació amb el lliurament de 
béns amb elements digitals amb subministrament continuat quan el contracte té una 
durada inferior als dos anys perquè, en aquest cas, el termini de garantia s’estén a 
dos anys o més, segons decideixin ampliar-lo els estats membres. En el dret català, 
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en l’actualitat, aquest termini s’estén als tres anys, sense distingir si el contracte és 
de consum o no ho és. Si en aquest tipus de béns els continguts digitals són de sub-
ministrament continuat al llarg de més de tres anys, el venedor respon per qualsevol 
defecte que es produeixi o manifesti al llarg de tot el període contractual.

En la compravenda de consum només s’admet el pacte de reducció del termini 
quan l’objecte és un bé de segona mà, però en cap cas el termini pot ser inferior a 
un any.

Pel que fa als contractes de continguts o serveis digitals que se subministren 
en un únic acte o en un seguit d’actes individuals, d’acord amb la Directiva (UE) 
2019/770, s’adopta una regulació lleugerament diferent. La norma estableix que no 
hi ha termini de conformitat, però els estats membres sí que el poden imposar. En 
aquest cas, el termini no pot ésser inferior a dos anys a partir de cada acte de lliu-
rament. Aquest termini de dos anys és també el que preveu ara el dret català. Si el 
subministrament d’elements digitals és continu, el termini de responsabilitat coinci-
deix amb la durada del contracte.

b) La notificació de la manca de conformitat
La introducció o el manteniment en els drets nacionals d’un termini de notifi-

cació per denunciar la manca de conformitat, com a requisit perquè el consumidor 
pugui fer valer els seus drets, també té una regulació diferent en totes dues direc-
tives. La Directiva (UE) 2019/771 no imposa aquest deure, però la Directiva (UE) 
2019/770 prohibeix expressament que l’exercici dels drets del consumidor depengui 
de la notificació al subministrador dels continguts o serveis digitals. Per tant, per 
coherència, el legislador català prescindeix d’aquest requisit. Això no obstant, atès 
que en la regulació del contracte de compravenda la notificació té la funció d’infor-
mar el venedor de la manca de conformitat, s’introdueix l’exigència que el compra-
dor hagi d’indemnitzar els danys que li causi una notificació retardada, en els termes 
previstos per l’article 621-29.

c) Les presumpcions de manca de conformitat 
La Directiva (UE) 2019/771 ofereix als estats membres la possibilitat d’ampliar 

la presumpció iuris tantum de preexistència de la manca de conformitat en el mo-
ment del lliurament. L’any previst en aquesta directiva per als contractes de consum 
obliga a modificar el termini de sis mesos actual que, com a regla general, el legis-
lador català amplia ara a dos anys. Quant al subministrament de continguts i ser-
veis digitals en actes individuals de lliurament, el termini d’un any previst en la Di-
rectiva (UE) 2019/770 és immodificable. Si el subministrament d’elements digitals 
(incorporats o no en béns) és continuat, la presumpció regeix durant tot el termini 
de responsabilitat del venedor o subministrador, això és, durant tot el temps en què 
l’objecte de la prestació roman en llur esfera d’influència. En els contractes de con-
sum, les parts no poden excloure aquestes presumpcions ni els terminis previstos 
legalment per fer-les valer.

d) Terminis d’exercici dels remeis
Les dues directives distingeixen entre terminis de responsabilitat i terminis de 

prescripció dels remeis concrets a disposició del consumidor, però la regulació tant 
de la durada com de la determinació dels dies a quo del termini d’exercici dels re-
meis es deixa a la consideració dels estats membres. No s’ha considerat convenient 
introduir cap modificació respecte de la regulació precedent, de manera que el ter-
mini de prescripció continua essent de tres anys a comptar des de la manifestació 
de la manca de conformitat, termini que permet folgadament l’exercici dels drets 
reconeguts als consumidors, tal com exigeixen les dues directives objecte de trans-
posició. A vegades, aquest termini és de caducitat.
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Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; 

En ús de l’autorització que em confereix l’article 64 del Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia, i amb la deliberació prèvia del 
Govern,

Decreto: 

Article 1. Modificació dels articles 621-2, 621-3, 621-10, 621-20, 621-21, 
621-23, 621-24, 621-25, 621-26, 621-27, 621-28, 621-29, 621-30, 621-37, 
621-38, 621-39, 621-40, 621-41, 621-42, 621-43 i 621-44 del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica l’article 621-2 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta 

redactat de la manera següent: 
Article 621-2. Compravenda de consum
1. La compravenda és de consum si el venedor actua en l’àmbit de la seva acti-

vitat empresarial o professional i el comprador, amb un propòsit principalment aliè 
a aquestes activitats.

2. En la compravenda de consum, les normes del present capítol són imperatives. 
En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que les modifi-
qui en perjudici del comprador.

2. Es modifica l’article 621-3 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent: 

Article 621-3. Objecte 
1. El contracte de compravenda té per objecte els béns materials o immaterials, 

inclosos els futurs, els que hagin d’ésser produïts, manufacturats o fabricats, i els 
que incorporen o estiguin interconnectats a continguts o serveis digitals.

2. S’entén per: 
a) Contingut digital: les dades produïdes i subministrades en format digital.
b) Servei digital: servei que permet al comprador crear, tractar, emmagatzemar 

o consultar dades en format digital, o que permet compartir dades en format digital 
carregades o creades pel mateix comprador o altres usuaris d’aquest servei, o inte-
ractuar de qualsevol altra manera amb aquestes dades.

c) Bé amb elements digitals: bé que incorpora continguts o serveis digitals, o 
està interconnectat amb ells de tal manera que si hi manquen no pot desenvolupar 
les seves funcions.

3. Quan l’objecte del contracte és un bé amb elements digitals, es presumeix que 
aquests elements estan compresos en el contracte de compravenda, amb indepen-
dència que siguin subministrats pel venedor o per un tercer.

3. Es modifica l’article 621-10 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-10. Obligació de lliurament
1. El venedor compleix l’obligació de lliurament quan transmet al comprador la 

possessió del bé o el posa a la seva disposició. En cas d’un bé amb elements digitals, 
el lliurament es produeix en el moment en què els elements digitals són accessibles, 
si aquest moment és posterior a l’acte de lliurament del bé.

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no en preveu el trans-
port, per a complir l’obligació de lliurament és suficient posar-lo a disposició del 
comprador o de la persona acordada en el contracte o autoritzada pel comprador per 
a prendre’n possessió.

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix la 
seva obligació amb el lliurament del bé, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.
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4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta per 
un portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix la seva obligació 
amb el lliurament al primer portador i amb la tramesa al comprador dels documents 
necessaris per a rebre el bé.

5. Si el contracte estableix que el venedor només ha de lliurar els documents 
representatius del bé, el venedor compleix la seva obligació quan els lliura al com-
prador.

4. Es modifica l’article 621-20 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-20. Criteris per a determinar la conformitat
1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents: 
a) Ésser lliurat en la quantitat, ser del tipus i presentar la qualitat, les prestacions, 

la funcionalitat, la compatibilitat, la interoperabilitat i qualsevol altra característica 
prevista al contracte.

b) Ésser lliurat amb l’empaquetatge o envasament acordats.
c) Ésser subministrat amb els accessoris, les instruccions i altres documents es-

tipulats en el contracte.
d) Ésser subministrat amb les actualitzacions pactades.
2. La conformitat exigeix, a més del compliment dels requisits establerts per 

l’apartat 1 i llevat que s’hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del cas 
algun d’aquests criteris no sigui aplicable, que el bé: 

a) Sigui apte per als fins als quals normalment es destinen béns del mateix tipus, 
tenint en compte les normes aplicables, específicament, les normes tècniques i els 
codis de conducta de la indústria del sector.

b) Es lliuri en la quantitat i presenti les qualitats i altres característiques, par-
ticularment quant a la durabilitat, funcionalitat, interoperabilitat, compatibilitat i 
seguretat, que presenten normalment béns del mateix tipus i que el comprador pot 
raonablement esperar, atesa la naturalesa del bé i les declaracions públiques fetes pel 
venedor o per tercers d’acord amb el que estableix l’article 621-25.

c) Presenti la qualitat i es correspongui amb la descripció de la mostra o model 
que el venedor hagi facilitat al comprador abans de la conclusió del contracte.

d) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, si escau, de manera ade-
quada per a conservar i protegir el bé o donar-hi la destinació que correspongui i 
es lliuri amb els accessoris i documents que el comprador pot raonablement esperar 
rebre.

3. S’entén per: 
a) Compatibilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcionar amb 

els aparells o programes amb què s’utilitzen normalment els continguts digitals del 
mateix tipus sense necessitat de convertir els continguts o serveis digitals.

b) Funcionalitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de realitzar les se-
ves funcions tenint en compte la seva finalitat.

c) Interoperabilitat: la capacitat dels continguts o serveis digitals de funcionar 
amb aparells o programes diferents d’aquells amb els que s’utilitzen normalment els 
continguts o serveis digitals del mateix tipus.

4. En la compravenda de consum no hi ha manca de conformitat, en relació 
amb els requisits que estableix l’apartat 2, quan el venedor ha informat específica-
ment, abans de la conclusió del contracte, que una determinada característica del bé 
s’aparta d’aquells requisits i el comprador ha acceptat la divergència, de forma ex-
pressa i per separat, en el moment de la conclusió del contracte.

5. Si el bé no és apte per als fins específics manifestats pel comprador al venedor, 
hi ha manca de conformitat només si el venedor va acceptar la idoneïtat del bé per a 
aquells fins, abans o en el moment de la conclusió del contracte.
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6. En el cas de béns amb elements digitals, el venedor ha de vetllar perquè es co-
muniquin i se subministrin al comprador les actualitzacions, incloses les relatives a 
la seguretat, que siguin necessàries per a mantenir els béns en conformitat, durant 
un dels dos períodes següents: 

a) Si el contracte estableix un únic acte de subministrament de l’element digital, 
el període és el que el comprador pot raonablement esperar tenint en compte el tipus 
i la finalitat dels béns i els elements digitals i la naturalesa del contracte; o

b) Si el contracte preveu el subministrament continuat dels elements digitals du-
rant un període, aquest és l’assenyalat per l’article 621-23.1, quan la durada del con-
tracte és inferior a tres anys, o l’assenyalat per l’article 621-23.2 si és superior.

5. Es modifica l’article 621-21 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-21. Conformitat en la instal·lació
1. Qualsevol manca de conformitat derivada d’una instal·lació incorrecta es con-

sidera una manca de conformitat del bé si la instal·lació: 
a) Formava part del contracte de compravenda i va ésser realitzada pel venedor 

o sota la seva responsabilitat; o
b) Va ésser realitzada pel comprador seguint les instruccions del venedor o del 

proveïdor dels elements digitals.
2. Si el comprador no instal·la en un termini raonable les actualitzacions propor-

cionades d’acord amb el que estableix l’article 621-20.6, el venedor no és responsa-
ble de cap manca de conformitat causada únicament per la manca d’actualització 
sempre que: 

a) Hagués informat el comprador de la disponibilitat de l’actualització i de les 
conseqüències en cas de no instal·lar-la; 

b) El fet que la manca d’instal·lació o la instal·lació incorrecta no obeeixi a les 
deficiències en les instruccions d’instal·lació facilitades al comprador.

6. Es modifica l’article 621-23 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-23. Exigència i terminis de la conformitat 
1. El venedor respon de la manca de conformitat que existeixi en el moment del 

lliurament del bé o de la seva completa instal·lació i es manifesti durant els tres anys 
següents. En el cas de l’article 621-21.1.b, aquest termini es computa a partir del mo-
ment en què raonablement es podria entendre feta la instal·lació.

2. En el cas de compravenda de béns amb elements digitals de subministrament 
continuat durant un període superior als tres anys, el venedor respon per la manca 
de conformitat que es manifesti durant tot el període.

3. El venedor respon de la manca de conformitat del bé reparat o substitut, du-
rant l’any següent a la reparació o a la substitució, sempre que la causa de la manca 
de conformitat sigui la mateixa causa inicial. Correspon al venedor demostrar que 
no hi ha identitat de causa.

4. En el cas de compravenda de consum, els pactes de reducció del termini no-
més són vàlids respecte de béns de segona mà i sempre que el termini sigui, com 
a mínim, d’un any a comptar des del lliurament del bé o de la seva completa ins-
tal·lació.

5. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del ter-
mini de responsabilitat del venedor des que el comprador posa el bé no conforme a 
la seva disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li lliura el substitut.

6. El termini de responsabilitat per la manca de conformitat no s’aplica a la man-
ca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers.

7. Es modifica l’article 621-24 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 
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Article 621-24. Presumpcions de manca de conformitat
1. Es presumeix que la manca de conformitat manifestada en els dos anys poste-

riors al lliurament o a la instal·lació ja existia en aquell moment, llevat que això sigui 
incompatible amb la naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat.

2. En la compravenda de béns amb elements digitals de subministrament conti-
nuat, la presumpció de manca de conformitat dels elements digitals s’estén a tot el 
període assenyalat per l’article 621-23.

3. En la compravenda de consum de béns de segona mà el termini de presumpció 
és sempre d’un any, encara que s’hagi pactat la reducció del termini de responsabi-
litat del venedor.

4. El termini de dos anys a què fa referència l’apartat 1 es computa, en el cas de 
l’article 621-21.1.b, a partir del moment en què raonablement es podria entendre feta 
la instal·lació.

8. Es modifica l’article 621-25 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-25. Manifestacions públiques prèvies a la conclusió del contracte 
1. D’acord amb l’article 621-20.2.c, el venedor respon de la manca de conformi-

tat derivada de les manifestacions públiques fetes per ell mateix o per un tercer que 
estigui legitimat per a actuar per compte seu, llevat dels casos en els quals: 

a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la incorrecció.
b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure el con-

tracte de manera cognoscible per al comprador o destinatari de la manifestació cor-
regida.

c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.
2. En la compravenda de consum, el venedor també respon per la manca de con-

formitat derivada de les manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer que hagi 
intervingut en la cadena de comercialització, incloent-hi la publicitat o etiquetatge 
del bé, llevat que en el moment de concloure el contracte no les conegués i no fos 
raonable esperar que les hagués de conèixer.

3. En la compravenda de consum no regeix el que regula l’apartat 1.a).

9. Es modifica l’article 621-26 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que res-
ta redactat de la manera següent: 

Article 621-26. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador 
1. El venedor no respon de la manca de conformitat que el comprador conegui 

o que no podia raonablement ignorar en el moment de concloure el contracte, lle-
vat dels casos d’ocultació dolosa, negligència greu o que hagi assumit la garantia de 
conformitat.

2. El que estableix l’apartat anterior s’entén sense perjudici del que estableix l’ar-
ticle 621-20.4 per a la compravenda de consum.

10. Es modifica l’article 621-27 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-27. Manca de conformitat imputable al comprador 
El venedor no respon de la manca de conformitat que resulti d’haver seguit les 

instruccions del comprador o d’haver emprat materials facilitats per aquest, sempre 
que prèviament l’hagi advertir expressament dels perills i les conseqüències que se’n 
puguin derivar.

11. Es modifica l’article 621-28 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-28. Examen del bé venut
1. El comprador ha d’examinar el bé lliurat o posat a la seva disposició o fer-lo 

examinar en el termini pactat o en un termini tan breu com sigui possible i adequat 
a les circumstàncies.
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2. Si segons el contracte el bé ha d’ésser transportat, l’examen del bé s’entén 
ajornat al moment en què aquest hagi arribat a la seva destinació, llevat de pacte en 
contra.

3. Si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destinació o el ree-
xpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d’examinar-lo i en el moment 
de la conclusió del contracte el venedor coneixia o podia raonablement haver cone-
gut aquesta circumstància, l’examen es pot ajornar al moment d’arribada del bé a la 
seva destinació.

4. Aquest article no s’aplica a la compravenda de consum.

12. Es modifica l’article 621-29 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-29. Notificació i coneixement de la manca de conformitat 
1. El comprador ha de notificar i descriure al venedor sense dilació indeguda 

qualsevol manca de conformitat del bé.
2. El comprador no perd el dret a invocar la manca de conformitat si no la notifi-

ca d’acord amb el que estableix l’apartat 1. Tanmateix, respon dels danys i perjudicis 
derivats del retard en la notificació.

3. El comprador no respon dels danys i perjudicis derivats del retard en la noti-
ficació de la manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor coneixia o no 
podia ignorar i que no va revelar al comprador, o si el venedor en va garantir expres-
sament la conformitat.

13. Es modifica l’article 621-30 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-30. Drets o pretensions de tercers
1. Els béns han d’estar lliures de drets o pretensions raonablement fonamenta-

des de tercers que no derivin del contracte de compravenda. Les restriccions re-
sultants de l’existència de drets o pretensions de tercers sobre les quals no s’hagi 
contractat impliquen manca de conformitat i el comprador té dret als remeis cor-
responents.

2. El venedor no respon si el comprador coneixia o no podia raonablement des-
conèixer l’existència de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers 
en el moment de concloure el contracte, llevat dels casos d’ocultació dolosa, negli-
gència greu o que hagi assumit la garantia de conformitat.

3. En la compravenda de consum, el venedor ha d’informar específicament, 
abans de la conclusió del contracte, de qualsevol restricció que impedeixi la uti-
lització dels béns d’acord amb els requisits de conformitat, com a conseqüència de 
l’existència de drets o pretensions raonablement fonamentades de tercers, en parti-
cular dels drets de propietat intel·lectual, i el comprador les ha d’acceptar de forma 
expressa i per separat en el moment de la conclusió del contracte.

4. El venedor respon si els drets o pretensions raonablement fonamentades de 
tercers són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió del con-
tracte.

14. Es modifica l’article 621-37 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-37. Remeis
1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment de les obligacions de l’altra 

part contractant, poden: 
a) Exigir el compliment específic, d’acord amb el contracte, que, en el cas del 

comprador, inclou la reparació, la substitució del bé no conforme o qualsevol altra 
mesura de correcció de la manca de conformitat.

b) Suspendre el compliment de les respectives obligacions.
c) Resoldre el contracte.
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d) Reduir el preu, en el cas del comprador.
e) Reclamar una indemnització per danys i perjudicis.
2. El comprador i el venedor poden acumular tots els remeis que no siguin in-

compatibles i, en tot cas, els poden acumular amb la indemnització per danys i per-
judicis.

3. Si el venedor no pot lliurar el bé per causes imputables al comprador, s’aplica 
l’article 621-16.

4. El comprador o el venedor que ha provocat l’incompliment de l’altra part no 
pot recórrer a cap dels remeis que estableix aquest article, sens perjudici d’allò esta-
blert per l’article 621-27 en cas de manca de conformitat.

15. Es modifica l’article 621-38 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-38. Compliment específic
1. El compliment específic no faculta el venedor a reclamar cap cost addicional.
2. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot triar entre la reparació 

o la substitució del bé, llevat que el remei elegit sigui impossible o si els costos que 
se’n deriven són desproporcionats en comparació amb els que es deriven del remei 
alternatiu, ateses totes les circumstàncies i, en particular: 

a) El valor que tindria el bé si hagués estat conforme al contracte; 
b) La rellevància de la manca de conformitat; 
c) Si és possible proporcionar el remei alternatiu sense inconvenients per al com-

prador.
3. El venedor ha de dur a terme la reparació o la substitució del bé en un termini 

raonable des que el comprador l’ha informat de la manca de conformitat i ha posat 
a disposició el bé, sense inconvenients significatius per al comprador, atesa la natu-
ralesa del bé i la finalitat a què el destini.

4. El venedor ha d’assumir totes les despeses necessàries per a la posada en con-
formitat, incloses les de transport. Si el bé ha estat instal·lat de forma coherent amb 
la seva naturalesa i finalitat i, posteriorment, resulta no conforme, les despeses que 
se’n derivin són també a càrrec del venedor quan la reparació o substitució reque-
reixen la seva retirada i la subsegüent instal·lació del bé substitut.

5. Si el venedor no posa els béns en conformitat d’acord amb el que estableix 
l’apartat 4, ho pot fer el comprador o un tercer a càrrec del venedor.

6. El comprador no està obligat a pagar cap import derivat de l’ús normal dels 
béns substituïts durant el període previ a la seva substitució.

7. El venedor es pot negar al compliment específic si és impossible, ha esdevin-
gut il·lícit, o si els costos que se’n deriven, inclosos els de transport, són despropor-
cionats respecte al benefici que n’obtindria el comprador, segons les regles de les 
lletres a) i b) de l’apartat 2.

16. Es modifica l’article 621-39 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-39. Suspensió del compliment de les obligacions 
1. El comprador i el venedor poden suspendre, totalment o parcialment, el com-

pliment de les obligacions respectives en els casos següents: 
a) Si han de complir llur obligació al mateix temps o després que l’altra part hagi 

complert les seves, i aquesta no les compleix.
b) Si han de complir llur obligació abans que l’altra part, tenen motius raonables 

per a creure que l’altra part no complirà les seves obligacions i li notifiquen la sus-
pensió.

2. El comprador sempre pot suspendre el pagament de tot o part del preu fins 
que el venedor no compleixi les obligacions derivades de la posada en conformitat 
del bé.
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17. Es modifica l’article 621-40 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-40. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de con-
formitat

1. Si el bé no és conforme al contracte, el comprador pot exigir la reducció del 
preu o la resolució del contracte, d’acord amb el que estableixen els articles se-
güents, en qualsevol d’aquests supòsits: 

a) Si el venedor no ha reparat o substituït el bé, s’ha negat a fer-ho o no ho ha fet 
d’acord amb el que estableix l’article 621-38.3 a) i b).

b) Si el venedor ha reparat o substituït el bé però persisteix la manca de confor-
mitat.

c) La manca de conformitat és tan greu que justifica directament l’opció d’exigir 
la reducció del preu o la resolució del contracte.

2. Si la compravenda té per objecte diversos béns i només algun o alguns no 
són conformes al contracte, el comprador el pot resoldre parcialment. La resolució 
parcial afecta també els béns adquirits conjuntament amb el bé no conforme, si és 
raonable entendre que el comprador no els vol conservar sense aquell. El comprador 
només pot resoldre totalment el contracte si consta clarament que no hauria efectuat 
la compra sense el bé afectat per la manca de conformitat.

3. El comprador no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu. 
En la compravenda de consum correspon al venedor demostrar que la manca de 
conformitat és lleu.

18. Es modifica l’article 621-41 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-41. Reducció del preu i càlcul
1. La reducció del preu ha d’ésser proporcional a la diferència entre el valor del 

bé en el moment del seu lliurament i el que tindria si fos conforme al contracte.
2. Si el contracte té per objecte un bé amb elements digitals que s’han de sub-

ministrar de manera contínua i aquests elements no són conformes, la reducció del 
preu s’aplica al període de durada de la manca de conformitat.

3. En les compravendes de consum, si la reducció del preu requereix realitzar un 
reembossament, s’ha de fer en el termini i en les condicions que estableix l’article 
621-42.6.

19. Es modifica l’article 621-42 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-42. Resolució del contracte
1. A més dels supòsits establerts per l’article 621-40.1, les parts poden resoldre 

el contracte si l’incompliment de l’altra part és essencial. S’entén que l’incompli-
ment és essencial si priva substancialment l’altra part d’allò a què tenia dret segons 
el contracte.

2. El retard en el compliment que no sigui essencial permet resoldre el contracte 
si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional el que li hagi 
notificat l’altra part, que ha d’ésser adequat a les circumstàncies. El termini addicio-
nal es considera raonable si l’altra part no s’hi oposa sense dilació indeguda.

3. El contracte es pot resoldre anticipadament si l’altra part declara o evidencia 
de qualsevol altra manera l’incompliment essencial de les seves obligacions.

4. La facultat de resolució del contracte s’exerceix per mitjà d’una notificació a 
l’altra part, llevat que en el moment de notificar el termini addicional a què fa refe-
rència l’apartat 2 s’hagi establert que la resolució és automàtica al seu venciment.

5. La resolució del contracte comporta la restitució dels béns a càrrec de la part 
que l’ha incomplert. El venedor ha de reembossar el preu al comprador quan hagi 
rebut els béns o quan el comprador aporti una prova d’haver-los retornat.
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6. En la compravenda de consum, el venedor ha de reembossar el preu sense de-
mora injustificada i, en qualsevol cas, en un termini de catorze dies a comptar des 
del moment que estableix l’apartat anterior. El reembossament s’efectuarà a través 
del mateix mitjà de pagament utilitzat pel comprador per al pagament del preu, lle-
vat de voluntat contrària d’aquest i sempre que no comporti cap despesa. El venedor 
no pot imposar al comprador cap recàrrec derivat del reembossament.

20. Es modifica l’article 621-43 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i pretensions de tercers 
El comprador, en el cas regulat per l’article 621-30, pot exercir els remeis que es-

tableix aquesta subsecció.

21. Es modifica l’article 621-44 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis 
1. Les pretensions i accions derivades dels remeis que aquesta subsecció esta-

bleix a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres anys, 
llevat que la llei fixi un altre termini.

2. El còmput del termini que estableix l’apartat 1 s’inicia en el moment en què es 
poden exercir les accions o pretensions de la part de què es tracti.

3. En cas de manca de conformitat, el còmput del termini que estableix l’apar-
tat 1 s’inicia en el moment en què el comprador coneix o pot conèixer la manca de 
conformitat.

4. La reparació i la substitució del bé no conforme suspenen el transcurs del ter-
mini d’extinció dels remeis des que el comprador posa el bé no conforme a la seva 
disposició i fins que el venedor li retorna, ja reparat, o li lliura el substitut, o es cons-
tata que ambdues opcions esdevenen impossibles.

Article 2. S’incorpora una secció quarta al capítol I del títol II del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, que resta redactada de la manera 
següent: 
Secció quarta. Subministrament de continguts i serveis digitals
Article 621-67. Àmbit d’aplicació
1. Les normes d’aquesta secció s’apliquen als contractes onerosos en virtut dels 

quals una part s’obliga a subministrar continguts o serveis digitals i l’altra a pagar un 
preu en diners o a facilitar les seves dades per a finalitats diferents de les necessà-
ries per a possibilitar el compliment de les obligacions del subministrador o perquè 
aquest compleixi els requisits legals exigibles.

2. En allò no regulat per aquesta secció, s’apliquen les normes de la secció pri-
mera d’aquest capítol, en la mesura que siguin compatibles amb la naturalesa del 
contracte.

3. En els contractes de consum, les normes de la present secció són imperatives. 
En conseqüència, és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que les modifi-
qui en perjudici de l’adquirent.

Article 621-68. Objecte
1. S’entén per continguts i serveis digitals el que estableix l’article 621-3.2.
2. Les normes de la present secció també s’apliquen a tot suport material que ser-

veixi exclusivament com a portador de continguts digitals, llevat del que estableixen 
els articles 621-69 i 621-77.1.

Article 621-69. Posada a disposició dels continguts o serveis digitals 
1. El subministrador ha de posar a disposició de l’adquirent els continguts o els 

serveis digitals.
2. L’obligació de posar a disposició es compleix quan: 
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a) El contingut digital o qualsevol mitjà per accedir-hi o descarregar-lo hagi estat 
posat a disposició o sigui accessible per a l’adquirent, o sigui accessible per a realit-
zar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit.

b) El servei digital sigui accessible per a l’adquirent o sigui accessible per a rea-
litzar la instal·lació física o virtual que aquest hagi escollit.

3. El subministrador ha de posar a disposició de l’adquirent els continguts o els 
serveis digitals de manera immediata a la conclusió del contracte, llevat de pacte 
en contra.

Article 621-70. Modificació dels continguts o serveis digitals
1. Si el contracte estableix que el subministrament dels continguts o serveis digi-

tals o el seu accés per part de l’adquirent s’ha de garantir durant un període de temps 
determinat, el subministrador pot modificar-los, malgrat no sigui necessari per man-
tenir-ne la conformitat, si es compleixen els requisits següents: 

a) El contracte ha previst la possibilitat de realitzar aquesta modificació i expres-
sa les causes justificades que la permeten.

b) La modificació es realitza sense costos addicionals per a l’adquirent.
c) L’adquirent ha estat informat de manera clara, comprensible i amb una antela-

ció raonable sobre les característiques i el moment de la modificació, així com de la 
possibilitat de mantenir els continguts o els serveis digitals sense aquesta modifica-
ció i de la facultat de resoldre el contracte en el cas establert per l’apartat 2 d’aquest 
article.

2. L’adquirent pot resoldre el contracte, sense cap cost, si la modificació no li 
permet accedir o utilitzar els continguts o els serveis digitals, llevat que l’afectació 
sigui lleu. El termini per a resoldre el contracte és de trenta dies a partir de la recep-
ció de la informació a què fa referència la lletra c) de l’apartat 1 d’aquest article, o 
a partir del moment en què el subministrador modifiqui els continguts o els serveis 
digitals, en cas que sigui posterior.

3. L’adquirent no pot resoldre el contracte si el subministrador li facilita el man-
teniment, sense costos addicionals, els continguts o els serveis digitals sense la mo-
dificació i aquests continuen essent conformes al contracte.

Article 621-71. Criteris per a determinar la conformitat
Els continguts i serveis digitals han de ser conformes al contracte d’acord amb 

els criteris establerts per l’article 621-20 i se subministren en la versió més recent 
disponible en el moment de la conclusió del contracte. Les parts poden pactar, fins i 
tot en els contractes de consum, que la versió subministrada no sigui la més recent.

Article 621-72. Integració incorrecta dels continguts o serveis digitals
1. Qualsevol manca de conformitat derivada de la integració incorrecta dels con-

tinguts o serveis digitals en l’entorn digital de l’adquirent s’ha de considerar una 
manca de conformitat dels continguts o serveis digitals si: 

a) Van ser integrats pel subministrador o sota la seva responsabilitat en virtut del 
mateix contracte de subministrament; 

b) Van ser integrats per l’adquirent i la integració incorrecta va ser causada per 
les instruccions deficients proporcionades pel subministrador.

Article 621-73. Termini de responsabilitat en el subministrament en acte únic o 
diversos actes individuals

1. Quan el subministrament es produeixi en un acte únic o en una sèrie d’actes 
individuals, el subministrador és responsable de qualsevol manca de conformitat 
dels continguts o serveis digitals que existeixi en el moment de la seva posada a dis-
posició, llevat que la manca de conformitat sigui conseqüència de no haver facilitat 
les actualitzacions corresponents, cas en el qual és també responsable de la manca 
de conformitat que se’n derivi.
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2. El subministrador respon de la manca de conformitat que es manifesti durant 
els dos anys següents a la posada a disposició o, en el cas de l’article 621-72, a la 
completa integració del bé.

3. En els contractes de consum, es presumeix que la manca de conformitat ma-
nifestada en l’any posterior a la posada a disposició ja existia en aquest moment.

Article 621-74. Termini de responsabilitat en el subministrament continuat du-
rant un període 

1. El subministrador és responsable de qualsevol manca de conformitat dels con-
tinguts o serveis digitals que es produeixi o es manifesti durant el període en què 
aquests s’han de subministrar.

2. En els contractes de consum es presumeix que el contingut o servei digital no 
es van prestar conformes al contracte si la manca de conformitat es manifesta du-
rant el període del subministrament.

Article 621-75. Incompatibilitat amb l’entorn digital de l’adquirent
1. El subministrador no és responsable de la manca de conformitat si prova que 

l’entorn digital de l’adquirent no és compatible amb els requisits tècnics dels contin-
guts o serveis digitals, si l’ha informat d’aquests requisits, de manera clara i com-
prensible, abans de la conclusió del contracte.

2. L’adquirent ha de cooperar amb el subministrador, de manera raonable i po-
sant els mitjans tècnics disponibles menys intrusius per a ell, perquè aquell pugui 
determinar si la causa de la manca de conformitat dels continguts o serveis digitals 
és conseqüència de l’entorn digital de l’adquirent. Si aquest es nega a cooperar, la 
càrrega de la prova sobre l’existència de la manca de conformitat en el moment de 
la posada a disposició recau en l’adquirent.

Article 621-76. Reducció del preu i resolució del contracte per manca de conformitat
1. L’adquirent pot exigir una reducció proporcionada del preu quan els continguts 

o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d’un preu, o la resolució del 
contracte, d’acord amb el que estableixen els articles següents, en qualsevol dels su-
pòsits que estableix l’article 621-40.

2. L’adquirent no pot resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu quan 
els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament d’un preu.

3. Quan els continguts o serveis digitals se subministrin a canvi del pagament 
d’un preu i durant un període de temps determinat, i aquests haguessin estat confor-
mes durant un període anterior a la resolució del contracte, el subministrador ha de 
reembossar a l’adquirent només la part proporcional del preu pagat corresponent al 
període durant el qual els continguts o els serveis digitals no hagin estat conformes, 
així com la part del preu que l’adquirent hagi pagat per avançat de qualsevol període 
restant del contracte si aquest no s’hagués resolt.

4. Si la reducció del preu requereix realitzar un reembossament s’ha de fer en el 
termini i en les condicions que estableix l’article 621-77.3.

5. El subministrador no pot reclamar a l’adquirent el pagament de cap import per 
la utilització dels continguts o dels serveis digitals en el període previ a la resolució, 
durant el qual no hagin estat conformes 

6. L’adquirent pot resoldre el contracte per qualsevol manca de conformitat quan 
els continguts o serveis digitals s’hagin subministrat a canvi de les dades facilitades 
en els termes establerts per l’article 621-67.

Article 621-77. Resolució del contracte 
1. Si el subministrador no ha posat a disposició de l’adquirent els continguts o els 

serveis digitals, l’adquirent li ha de demanar que ho faci, llevat que el subministra-
dor s’hi hagi negat o que el termini de compliment sigui essencial. En aquests casos, 
i també si no els subministra sense demora injustificada o en un període de temps 
addicional acordat expressament per les parts, l’adquirent pot resoldre el contracte.
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2. En el cas de resolució del contracte per part de l’adquirent, el subministrador 
li ha de reembossar tots els imports pagats d’acord amb el contracte i ha de complir 
les obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679, en relació amb les dades 
personals de l’adquirent.

3. El subministrador ha de reembossar el preu sense demora injustificada i, en 
qualsevol cas, en un termini de catorze dies a comptar des del moment en què hagi 
estat informat per l’adquirent de la seva decisió de resoldre el contracte. El reembos-
sament s’ha d’efectuar a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per l’adqui-
rent per al pagament del preu, llevat de voluntat contrària d’aquest i sempre que no 
comporti cap despesa. El subministrador no pot imposar al comprador cap recàrrec 
derivat del reembossament.

4. El subministrador s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol contingut diferent de les 
dades personals que l’adquirent li hagi facilitat o creat en ús dels continguts o ser-
veis digitals subministrats, llevat que aquest contingut: 

a) No tingui cap utilitat fora del context dels continguts o serveis digitals sub-
ministrats.

b) Estigui exclusivament relacionat amb l’activitat de l’adquirent durant l’ús dels 
continguts o serveis digitals subministrats.

c) Hagi estat agregat pel subministrador amb altres dades i no es pugui desagre-
gar o només es pugui desagregar realitzant esforços desproporcionats.

d) O hagi estat generat conjuntament per l’adquirent i altres persones, i aquestes 
puguin continuar utilitzant-lo.

5. El subministrador ha de posar a disposició de l’adquirent, amb la petició prè-
via d’aquest i llevat dels supòsits de les lletres a), b) i c) de l’apartat 4, els continguts 
que no siguin dades personals que l’adquirent hagi facilitat o creat en ús dels contin-
guts o serveis digitals subministrats. L’adquirent té dret a recuperar aquests contin-
guts digitals sense haver de pagar cap import, en un termini raonable i en un format 
utilitzat habitualment i que es pugui llegir electrònicament.

6. Després de la resolució del contracte, l’adquirent s’ha d’abstenir d’utilitzar els 
continguts o els serveis digitals i de posar-los a disposició de tercers. El subminis-
trador pot impedir qualsevol ús posterior dels continguts o serveis digitals per part 
de l’adquirent, en particular fent-los-hi inaccessibles o inhabilitant el seu compte 
d’usuari, sense perjudici del que estableix l’apartat 3.

7. Si els continguts digitals s’han subministrat en un suport material, l’adquirent, 
a sol·licitud i a càrrec del subministrador, en el termini de catorze dies des de la data 
en què va ser informat de la decisió de l’adquirent de resoldre el contracte, l’ha de 
retornar sense demora injustificada.

Article 621-78. Revocació del consentiment per part de l’adquirent dels contin-
guts o serveis digitals

1. En cas que l’adquirent exerceixi el dret a revocar el consentiment o a opo-
sar-se al tractament de les seves dades personals, en els termes del Reglament (UE) 
2016/679, el subministrador que presta continguts o serveis digitals de manera con-
tinuada durant un període de temps, o en una sèrie d’actes individuals, pot desistir 
del contracte si aquest subministrament es troba pendent d’execució en tot o en part.

2. El subministrador no pot reclamar a l’adquirent cap indemnització pels danys 
i perjudicis que pugui causar-li l’exercici dels drets esmentats.

Disposicions transitòries

Primera. Contractes de compravenda conclosos a l’empara de la 
regulació anterior
Els contractes conclosos abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es regei-

xen íntegrament per les normes vigents en el moment de la seva conclusió.

Fascicle segon
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Segona. Subministrament de continguts i serveis digitals
Les normes del present Decret llei s’apliquen al subministrament de continguts 

i serveis digitals que es produeixin a partir de la data de la seva entrada en vigor. 
L’article 621-70 només és aplicable als contractes conclosos a partir d’aquesta ma-
teixa data.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest decret llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2022.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 14 de desembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Ciuró 

i Buldó, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei 
2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 

13/2008)
3. Informe jurídic
4. Ordre d’inserció al DOGC
5. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern de 14 de desembre de 2021
6. Certificat del secretari del Govern
7. Decret 27/2021, de 14 de desembre, publicat al DOGC núm. 8564, de 16.12.21

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a 
Sant Pere de Ribes
250-00409/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.
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Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea 
bàsica policial de Badalona
250-00411/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes 
d’audició i llenguatge als centres educatius
250-00412/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre el 
model lingüístic del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge i 
ús de les llengües en un context plurilingüe
250-00413/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament de 
l’empresa Biometagas La Galera
250-00415/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida 
d’immigrants a Lleida
250-00416/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions 
interiors del segle XX
250-00417/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 
amb connexió a l’autovia A-14
250-00418/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors de 
la línia 10 del metro
250-00419/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes 
d’organitzacions no governamentals que duen a terme llur tasca a 
Palestina
250-00420/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió dels 
municipis del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona
250-00421/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació 
d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de 
Badalona
250-00422/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre la situació de la caça
250-00423/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.
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Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de l’empresa 
Mahle de Vilanova i la Geltrú
250-00424/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2021 al 20.01.2022).
Finiment del termini: 21.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís de la 
Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció per a les 
aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per demanar que es compleixi el compromís de la Generalitat de Catalunya 
amb els regants de la Zona ZEPA del canal Algerri-Balaguer, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
El canal Algerri-Balaguer rega els termes d’Algerri, Albesa, Castelló de Farfa-

nya, Menàrguens, Torrelameu i Balaguer.
L’11 d’abril del 2002 hi va haver una reunió de la Comunitat de Regants del ca-

nal Algerri-Balaguer a l’Ajuntament de Balaguer, amb representació del Director 
General del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per desencallar el tema 
de la Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA). La reunió portava com a ordre del 
dia l’informe, i en tot cas aprovació, del traçat del canal fins al final del sector B 
(Castelló de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu i Balaguer) i la proposta d’exclusió 
de reg de 1.630 hectàrees del terme municipal de Balaguer, per destinar-les a ZEPA.

El Director General del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es va 
comprometre a fer unes compensacions als afectats per la zona ZEPA per exclusió 
de reg de 400€ a 600€ per ha i any. També s’hi va acordar que en cas que no es com-
plissin aquestes compensacions es tornaria a posar el reg a tota la zona. En aquella 
reunió l’alcalde de Balaguer va manifestar que l’aigua era riquesa pel territori i que 
s’oposava a la imposició de zona ZEPA, ja que comportava una gran pèrdua per la 
ciutat i per la comarca. Els pagesos, en primera votació, tampoc ho van aprovar.

El Director General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca va manifestar que si no s’aprovava la zona ZEPA la construcció 
del canal a les zones de Menàrguens, Torrelameu, Castelló i Balaguer no es conti-
nuaria, ja que era una demanda expressa de la Unió Europea que per continuar fi-
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nançant el canal hi havia d’haver la zona ZEPA. Atès que es van comprometre des 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a que encara que el Parlament de 
Catalunya no aprovés aquestes compensacions, se’n faria càrrec el mateix Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del pagament de les mateixes.

A hores d’ara no s’han complert cap dels acords, ni les compensacions ni treure 
la zona ZEPA. Una representació dels afectats per la ZEPA va fer una comparei-
xença a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del 
Parlament de Catalunya exposant tots aquests fets.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer efectives les compensacions que es van acordar l’any 2002 als propietaris 

de la zona ZEPA de Balaguer, en base al compromís exprés que es va assumir per 
part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

2. Estudiar altres mesures compensatòries als propietaris de la zona ZEPA de 
Balaguer, com les proposades per la comissió d’afectats de la zona ZEPA a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del Parlament de 
Catalunya, el dia 26 d’octubre del 2021.

3. Fer arribar aquest acord a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Món Rural del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Par-
lament, al President del Govern de la Generalitat i a la Presidenta del Parlament de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Òscar Ordeig i Molist, 

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments
250-00426/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 24960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución para el restablecimiento de la bandera de España en las fachadas de los 
ayuntamientos catalanes, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institu-
cionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Es notorio y conocido que, desde hace años, los partidos, plataformas y asociaci-

ones separatistas han promovido campañas contrarias a los símbolos españoles. En 
concreto, para ocultar o retirar la bandera española de los edificios oficiales, especi-
almente en las fachadas de los ayuntamientos. En septiembre de 2016, la Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), por ejemplo, propuso que todos los muni-
cipios de Cataluña se avinieran a descolgar la bandera española de los ayuntamien-
tos en el año 2017. El 3 de enero de 2020, miembros de la ANC arriaron la bandera 
española durante 17 minutos del Palacio de la Generalidad. El ataque constante al 
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que se han visto sometidos los símbolos nacionales han resultado en un incumpli-
miento masivo de la normativa sobre símbolos y banderas.

Según el primer Informe sobre la exhibición de símbolos en los Ayuntamientos 
de Cataluña, publicado por la Asociación Impulso Ciudadano el 23 de noviembre 
de 2021, solo el 13,20% de municipios catalanes cumplen la normativa de símbolos. 
Esto es, tan solo 125 del total de 947 municipios existentes en Cataluña.

La legislación sobre la posición que debe tener la bandera española en los edifi-
cios oficiales, como símbolo de la nación, es muy clara al respecto. La Ley 39/1981, 
de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas 
y enseñas, dispone el contenido, alcance y significado de la bandera de España. El 
artículo 1 declara que la bandera de España «simboliza la nación, es signo de sobe-
ranía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores supe-
riores expresados en la Constitución». El artículo 3.1 especifica que: «La bandera 
de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de 
todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, 
autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». Por su parte, el artículo 4 
de la misma Ley establece que en las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos re-
conozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España 
en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los térmi-
nos de lo dispuesto en el artículo sexto de la citada ley. El artículo 6 establece que 
la bandera de España debe utilizarse en todos los edificios públicos civiles en los 
términos siguientes: «Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar 
destacado, visible y de honor, y si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera 
de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán 
tener mayor tamaño. Se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor: 

a. Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición cen-
tral.

b. Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que 
ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del 
observador.»

La Ley 39/1981 también dispone que: «Las autoridades corregirán en el acto las 
infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada.» Por 
su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña declara que corresponde a la Gene-
ralitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos 
adoptados por los municipios en el ámbito de sus competencias.

La ley, por tanto, obliga a que la bandera de España ondee en el exterior de todos 
los ayuntamientos de Cataluña, bien en las fachadas o en mástiles próximos a los 
edificios. El cumplimiento de la normativa de los símbolos constitucionales no es 
una opción para las Administraciones públicas. Es por ello que los Tribunales han 
declarado de forma reiterada que son actos nulos de pleno derecho los acuerdos mu-
nicipales que decidan la no colocación de los símbolos oficiales.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Único. Instar a los ayuntamientos de Cataluña a colocar la bandera de España 

en las fachadas de sus consistorios, tal y como dispone la Ley 39/1981, de 28 de oc-
tubre.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 25098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per la recuperació de la caserna de Talarn, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Atès que el 31 de maig de 1974, mitjançant una Ordre publicada al Diario Ofi-

cial del Ejército, es constituïa l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’exèrcit 
espanyol, que iniciava el seu primer curs el a les instal·lacions de Talarn.

Atès que, des d’aquell llunyà 1974, la societat catalana ha avançat fermament en 
la construcció de la cultura de la pau, que és una les tasques fonamentals per cons-
truir un món més equitatiu i més just.

Atès també que l’exèrcit espanyol ha estat denunciat històricament per l’inde-
pendentisme com una força d’ocupació d’un Estat que nega el dret de les catalanes i 
catalans a decidir lliurement el seu futur.

Atès que l’actual AGBS de Talarn alberga unes instal·lacions públiques, úniques 
al Pallars (una piscina coberta calefactada, pista d’atletisme, varis gimnasos, apar-
taments, residència d’estudiants, aeròdrom, aules, oficines, etc.), que poden tenir 
continuïtat en usos culturals, esportius o educatius.

Atès que un centre públic ha de tenir com a valors la coeducació, la llibertat per-
sonal, la responsabilitat, el diàleg, la convivència, la cultura de la pau i el respecte, 
que s’oposen als que transmet la institució militar com els valors d’obediència, per-
petuació d’un sistema patriarcal, androcentrisme i l’ús de la violència per resoldre 
conflictes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a que iniciï els tràmits necessaris per 

tal que l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn passi a tenir 
usos civils.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP 

CUP-NCG
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Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre de 
Cultura i Memòria
250-00428/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 25309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para la resignificación del memorial del 
Borne, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la ciudad de Barcelona en los años 90 se preparó un proyecto para restaurar 

el antiguo mercado de El Borne, una obra notable y muy representativa de la arqui-
tectura de hierro del siglo XIX, para su transformación en la gran Biblioteca Pro-
vincial de Barcelona, conservando íntegramente la estructura de hierro, ladrillo y 
cristal decimonónica.

Se había previsto la conservación de parte de los restos arqueológicos detectados 
en el subsuelo –la acequia del Rec Comtal y restos de la trama urbana– integrándo-
los en un amplio equipamiento cultural que podría llegar a albergar hasta un millón 
de libros. Pero, finalmente, se impuso la decisión de conservar íntegramente todas 
las ruinas (8.000 m2) y aplazar la construcción de la gran biblioteca.

Esta decisión incomprensible privó a la ciudad de Barcelona, hasta el día de hoy, 
de un gran equipamiento cultural indispensable, que hubiera sido financiado por el 
Ministerio de Cultura. El hecho de que buena parte de los restos pertenecieran a 
casas demolidas para despejar el campo de tiro de la Ciudadela, construida tras la 
Guerra de Sucesión a la Corona de España, fue el motivo por el que el Gobierno au-
tonómico decidió sacralizar unas ruinas sin especial interés, como prueba el hecho 
de que en 1989 se destruyeron totalmente, en el mismo barrio de la Ribera, los res-
tos que enlazaban con los del antiguo mercado para construir el aparcamiento de El 
Born, sin que se alzara ninguna voz en contra.

Por otra parte, han sido muchas las ruinas en Barcelona que, después de un estu-
dio más o menos completo y la correspondiente recogida de piezas, se han arrasado 
completamente o dejando una mínima muestra sobre el terreno. Y mucho más vali-
osas que los restos del Borne.

Las voces contrarias al mantenimiento de las ruinas a costa de un gran equi-
pamiento cultural para el barrio de la Ribera y toda Barcelona, procedentes tanto 
del movimiento vecinal como de diversas personalidades, fueron sistemáticamente 
ignoradas. Rafael de Cáceres, coautor del proyecto elegido para construir una gran 
Biblioteca Provincial, integrando parte de los restos arqueológicos, renunció en el 
año 2010 a continuar responsabilizándose de la obra, decepcionado por los cambios 
que impuso el poder político. Según denunció, habían prevalecido «los sentimientos 
identitarios y la utilización de la ciudad como mero negocio», lo cual perjudicaba 
a un barrio como la Ribera, «que se está transformando en un aparador de marcas 
de moda destinado al turismo», en el cual «no hay librerías, teatros, bibliotecas, 
cines, guarderías ni viviendas asequibles para familias barcelonesas. Conceptos de 
utilidad urbana que tampoco tienen cabida en el presente Born. Porque la utilidad 
es un antídoto contra el victimismo». También señalaba certeramente que «hay que 
distinguir entre ruinas y yacimiento arqueológico, evitar exenciones fiscales a los 
tahúres que fomentan el empobrecimiento y aceptar que el respeto a la memoria no 
sea incompatible con construir el futuro».
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Pero la cosa no quedó ahí, pues el centro de interpretación arqueológica en el que 
se convirtió el proyecto de gran biblioteca devino enseguida un memorial sui gene-
ris dirigido a tergiversar los hechos históricos de la Guerra de Sucesión a la Corona 
de España (1700 - 1714).

Por medio de paneles informativos y reproducción de imágenes, se intenta pre-
sentar una guerra internacional como si fuera un enfrentamiento entre España y Ca-
taluña, ocultando que la división entre partidarios del monarca legítimo Felipe V de 
Borbón y del archiduque Carlos de Austria se produjo en toda España, incluyendo 
Cataluña. Se ofrece una imagen apocalíptica y falseada del asedio de Barcelona en 
1714 por las tropas de Felipe V, silenciando que en 1705 las tropas austracistas ha-
bían, a su vez, asediado y tomado la ciudad. Fue este un sitio de extremada dureza, 
en el que los austracistas, por primera vez en la Guerra de Sucesión, bombardearon 
viviendas y edificios de Barcelona sin valor militar para erosionar la moral del ene-
migo.

Según Francisco de Castellví, en sus Narraciones Históricas, tan sólo el día 16 
de octubre cayeron 300 bombas sobre la ciudad, causando 12 muertos y grandes 
destrozos en edificios. Uno de ellos fue el actual Palacio de la Generalitat, y una de 
las víctimas mortales el diputado eclesiástico Francesc de Valls y Freixe, que por 
entonces presidía la Diputación del General de Cataluña. Valls no falleció inmedi-
atamente, y algunos historiadores han sugerido que la oligarquía barcelonesa, favo-
rable al Archiduque Carlos, lo dejó morir para hacerse con el control de la ciudad. 
Pero ni siquiera el hecho incontestable de que los austracistas mataran a un presi-
dente de la Diputación del General de Cataluña merece una mínima alusión en el 
montaje del Born.

El «memorial» del Born no tiene nada que ver con la verdadera Historia de la 
Guerra de Sucesión a la Corona de España, y su único propósito es adoctrinar, es-
pecialmente a los niños y jóvenes, en la mitología catalanista promoviendo el odio 
a España y la propaganda de la secesión. Ha sido elaborado por activistas políticos 
y no por historiadores profesionales.

La gravedad de estos hechos se incrementa si consideramos las sumas de dinero 
público invertidas: nada menos que 78 millones de euros, superior al presupuesto 
anual de una ciudad catalana de 90.000 habitantes como Cornellá. Aun cuando hu-
biera permanecido como mero centro de interpretación de restos arqueológicos, el 
valor objetivo de unas ruinas ordinarias e históricamente recientes no justifica en 
absoluto tan descomunal desembolso de dinero público y menos aún que se haya sa-
crificado un equipamiento cultural imprescindible para la ciudad de Barcelona, que 
habría beneficiado especialmente al barrio de la Ribera.

Por otra parte, la Guerra de Sucesión a la Corona de España fue una guerra civil 
tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y es profundamente inmoral que 
un ente público limite la memoria histórica a uno sólo de los bandos, el austracista, 
con la intención de sacar réditos políticos procurando enfrentar a los catalanes entre 
sí y a estos con el resto de españoles a cuenta de unos acontecimientos de hace tres 
siglos. Así mismo, presentar a los resistentes de la Barcelona de 1714 como partida-
rios de la secesión es una monstruosa tergiversación de la realidad histórica.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Realizar las actuaciones necesarias por parte del Gobierno de la Na-

ción, Generalidad y Ayuntamiento para reconvertir el Born en una gran biblioteca 
provincial o, como propuso nuestra formación política en el Debate de Orientación 
de Política General, en una incubadora high tech de emprendeduría para jóvenes.
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Segundo: Salvaguardar una parte de las ruinas del Born para establecer un cen-
tro de interpretación de estricto carácter arqueológico e histórico de acuerdo con 
criterios científicos y no ideológicos.

Tercero: Nombrar en calidad de director y supervisor histórico a un historiador 
de reconocido prestigio e independencia política para la creación del centro de in-
terpretación.

Cuarto: Integrar las actuaciones anteriores en un Plan general de promoción del 
barrio de La Ribera, en colaboración con las asociaciones vecinales.

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar 
de les Moreres
250-00429/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 25310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la resignificación del espacio del 
Fossar de les Moreres, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La arqueología dentro del paisaje urbano de nuestras ciudades puede descubrir 

restos interesantes que, de la mano de especialistas, complementan nuestro conoci-
miento del pasado. En ocasiones pueden ser musealizados, al menos una parte de 
ellos, para su mejor conservación y exhibición pública.

Las instituciones políticas de Cataluña han logrado ofrecer, en espacios como 
«El Born: Centre de Cultura i Memòria» o el «Fossar de les Moreres» una imagen 
apocalíptica y falseada del asedio de Barcelona en 1714 por las tropas de Felipe V, 
silenciando que en 1705 las tropas austracistas habían, a su vez, asediado y tomado 
la ciudad.

Fue este un sitio de extremada dureza en el que los austracistas, por primera 
vez en la Guerra de Sucesión, bombardearon viviendas y edificios de Barcelona sin 
valor militar para erosionar la moral del enemigo. Según Francisco de Castellví en 
sus Narraciones Históricas, tan sólo el día 16 de octubre cayeron 300 bombas so-
bre la ciudad, causando 12 muertos y grandes destrozos en edificios. Uno de ellos 
fue el actual Palacio de la Generalitat, y una de las víctimas mortales el diputado 
eclesiástico Francesc de Valls y Freixe, que por entonces presidía la Diputación del 
General de Cataluña. Valls no falleció inmediatament, y algunos historiadores han 
sugerido que la oligarquía barcelonesa, favorable al Archiduque Carlos, lo dejó mo-
rir para hacerse con el control de la ciudad. Pero ni siquiera el hecho incontestable 
de que los austracistas mataran a un presidente de la Diputación del General de Ca-
taluña merece una mínima alusión en el montaje del Born.

El Fossar de les Moreres constituye el supuesto lugar de enterramiento de cientos 
de defensores de Barcelona en el asedio de 1714. Lo cierto es que no existe ninguna 
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prueba arqueológica ni de ningún otro tipo de que efectivamente se encuentre ahí 
una fosa común con centenares de muertos.

La cata arqueológica efectuada en la primera década de nuestro siglo constató 
un número de restos humanos muy por debajo de lo que cabría esperar de una fosa 
común, como la hallada en La Sagrera el año 2018 perteneciente a la Guerra de los 
Segadores (s. XVII). Por otra parte, efectuar un entierro masivo en el interior de las 
murallas de la ciudad hubiera supuesto una grave imprudencia de desastrosas con-
secuencias sanitarias, de las que no hay evidencia histórica. En definitiva, no existe 
ninguna fosa común de los defensores de Barcelona en el Fossar de les Moreres, 
es sólo un mito catalanista derivado de un poema de Serafí Pitarra. En base a este 
mito, el Fossar de les Moreres es utilizado para convocatorias políticas de signo se-
paratista, que terminan a menudo en violencias, enfrentamientos y vandalismo, con 
el consiguiente malestar de los vecinos del barrio de la Ribera.

Por otra parte, la Guerra de Sucesión a la Corona de España fue una guerra civil 
tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y es profundamente inmoral que 
un ente público limite la memoria histórica a uno sólo de los bandos, el austracista, 
con la intención de sacar réditos políticos procurando enfrentar a los catalanes en-
tre sí y a estos con el resto de españoles a cuenta de unos acontecimientos de hace 
tres siglos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: En el terreno del Fossar de les Moreres, que se halla despejado de cual-

quier construcción en la actualidad, realizar una excavación arqueológica sistemáti-
ca, extensiva y completa, a fin de poder confirmar los indicios relativos a la inexis-
tencia de cualquier fosa común procedente del sitio de Barcelona en 1714.

Segundo: Resignificar el lugar, establecido actualmente como lugar de memoria 
distorsionada de uno de los bandos, para convertirlos en centro de homenaje a todos 
los caídos en la Guerra de Sucesión a la Corona de España (1700 - 1714).

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de 
Successió
250-00430/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 25311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la manipulación histórica de la 
Guerra de Sucesión a la Corona de España, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Hace más de cien años el nacionalismo catalán creó un relato impregnado de ro-

manticismo que se convirtió en un imaginario cargado de estereotipos y consignas. 
Entre los episodios de tergiversación y manipulación histórica más desmesuradas 
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creados por el independentismo catalán destaca la Guerra de Sucesión a la Corona 
de España, que fue una guerra civil tanto en Cataluña como en el conjunto de Es-
paña, así como de carácter internacional.

Las explicaciones que se ofrecen actualmente en supuestos memoriales demo-
cráticos, en manuales de textos escolares –ver Informe Adoctrinamiento ideológico 
en los libros de ESO de la materia «Geografía e Historia» utilizados en Cataluña 
durante el curso 2017/2018 del sindicato AMES– son profundamente inmorales. Se 
limita la memoria histórica a uno sólo de los bandos, el austracista, con la intención 
de obtener réditos políticos procurando enfrentar a los catalanes entre sí y a estos 
con el resto de españoles a cuenta de unos acontecimientos de hace tres siglos.

De la misma manera, presentar a los resistentes de la Barcelona de 1714 como 
partidarios de la secesión es una monstruosa tergiversación de la realidad histórica. 
Rafael de Casanova, el Conseller en Cap de la Barcelona sitiada, en el bando que 
alentaba a la defensa de la ciudad ante el definitivo ataque de las fuerzas de Felipe 
V, expresa su confianza en que «todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes 
de la libertad, acudirán a los lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su 
sangre y su vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda Es-
paña.» Hasta el punto de que ha podido definirse a Rafael de Casanova, por parte de 
sus descendientes, como «un patriota español». Así mismo, el comandante supremo 
de las fuerzas defensoras de la ciudad, Antonio de Villarroel Peláez, dirigió esta 
arenga a las tropas: «Hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas 
acciones que en tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envi-
dia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por 
nosotros y por toda la nación española peleamos. Hoy es el día de morir o vencer».

Sin duda, los defensores de 1714 se revolverán en sus tumbas ante la gigantesca 
manipulación que se hace de su memoria.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Resignificar los hechos acaecidos en la Guerra de Sucesión.
Segundo: Elaborar una exposición permanente en el Museo de Historia de Cata-

luña sobre la Guerra de Sucesión que sea supervisada por historiadores de recono-
cido prestigio e independencia política para que se realice con criterios científicos y 
se eviten sesgos ideológicos.

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la 
renda garantida de ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
256-00012/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 25196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

L’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de ciutadania, cor-
responent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edi-
ció electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 28.12.2021 al 25.01.2022).
Finiment del termini: 26.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2021, sobre el 
Consorci Sanitari Integral, corresponent a l’exercici del 2019
256-00013/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 25197 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

L’Informe de fiscalització 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, corres-
ponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició 
electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 28.12.2021 al 25.01.2022).
Finiment del termini: 26.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/237981609.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/237981610.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre 
la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 25465 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

L’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Re-
cerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a 
l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 28.12.2021 al 25.01.2022).
Finiment del termini: 26.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el 
deute històric de l’Estat amb Catalunya
252-00014/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 26428).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2021 al 19.01.2022).
Finiment del termini: 20.01.2022; 10:30 h.

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2021, sobre el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, corresponent a 
l’exercici del 2018
258-00011/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 25198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

L’Informe de fiscalització 24/2021, sobre el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/237981612.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/237981611.pdf
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TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 28.12.2021 a l’1.02.2022).
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2021, sobre el 
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, 
corresponent a l’exercici del 2019
258-00012/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 25467 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

L’Informe de fiscalització 26/2021, sobre el Consorci del Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida, corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 28.12.2021 a l’1.02.2022).
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/237981613.pdf
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
395-00233/13

SOL·LICITUD: GP JXCAT, GP PSC-UNITS, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 23695

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 i 2 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup per 
la protecció dels animals, amb la funció de treballar per dur l’agenda política de de-
fensa dels animals al lloc que li correspon.

Justificació
Catalunya ha destacat per ser la Comunitat Autònoma que va aprovar la primera 

Llei de protecció dels animals a tot l’Estat espanyol. Actualment, aquesta normativa 
la constitueix el Text refós de la llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, la finalitat de la qual és «assolir el màxim nivell de 
protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una 
conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals» 
(art. 2.1), tenint en compte que «els animals són éssers vius dotats de sensibilitat fí-
sica i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, 
atenent bàsicament les necessitats etològiques, li procuri el benestar» (art. 2.2). Se-
guint aquesta trajectòria, a l’any 2006, el Codi Civil català va considerar als animals 
com a «no coses» i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2016) també va atribuir a 
aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva sobre protecció dels ani-
mals.

Tots aquests canvis normatius responen a la creixent demanda ciutadana que exi-
geix una adequació a la realitat social associada a una major sensibilització sobre 
protecció dels animals. Catalunya va ser en molts temes un referent en matèria de 
protecció dels animals i ha estat la pauta en la qual s’han mirat altres llocs i terri-
toris per dotar-se de legislació i polítiques públiques de protecció animal similars. 
Aquesta reputació suposa un orgull, però també una responsabilitat per seguir avan-
çant en reformes legals que són fruit de consensos socials.

A Catalunya, la consciència social sobre la defensa dels animals ha anat en aug-
ment. Aquesta major i progressiva conscienciació de la societat catalana permet un 
nou impuls amb la creació d’un Intergrup al Parlament sobre protecció dels animals.

Aquest Intergrup neix pel fet que la classe política, en la seva funció de repre-
sentant de la ciutadania, no pot quedar al marge d’aquesta evolució social i pretén 
ser una organització integradora de diferents sensibilitats que aglutini la preocupa-
ció pel sofriment dels animals més enllà de les diferents opcions polítiques, essent 
la mateixa una qüestió de justícia, ètica i sensibilitat universals.

En conseqüència, en aquesta nova legislatura plena d’oportunitats, les dones i ho-
mes de l’Intergrup volem posar-nos a treballar per dur l’agenda política de defensa 
dels animals al lloc que li correspon, al Parlament de Catalunya, a on crec que hi 
ha una àmplia majoria parlamentària que pot recolzar els objectius que persegueix 
aquest grup.
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Funcions
Aquest Intergrup té la vocació de liderar els canvis legislatius que facin possible 

compatibilitzar aquesta consciència social amb un marc legal més complet i garan-
tista, i actuaria com un espai per impulsar els canvis legislatius pertinents que fos-
sin: 

– Promoure la sensibilització social respecte els drets i benestar dels animals: 
– Promoure estudis i moviments de recerca i renovació ideològica i social que 

siguin: 
• beneficiosos pels animals
• coherents amb els actuals postulats científics i ètics
• positius per a la societat
• possibles per les persones i administracions destinatàries que les han de com-

plir 
Una de les funcions primordials és establir ponts entre el moviment social de 

protecció dels animals, en augment constant, les persones que treballem a les insti-
tucions i administracions públiques.

Una altra de les àrees d’actuació de l’Intergrup serà la denúncia pública d’aquells 
casos de flagrant maltractament animal que portin implícit l’incompliment de la le-
galitat vigent.

Així mateix, cal destacar un últim objectiu, íntimament relacionat amb el propi 
naixement de l’Intergrup, que és propiciar un canvi de percepció i consciència en 
la pròpia classe política, que permeti un major acostament entre les institucions i la 
societat en aquesta matèria, al temps que possibiliti la unió d’esforços entre tots els 
polítics sensibles cap al patiment animal.

Objectius materials
Per aconseguir-ho, es pot unir la capacitat de construir opcions efectives i senzi-

lles alhora que es fusiona la contundència necessària en qualsevol moviment trans-
formador amb la consecució d’objectius concrets. En aquest sentit, el treball en favor 
dels animals del Intergrup té innombrables facetes: 

– Animals de companyia (de família) incloent els animals de companyia exòtics.
– Fauna urbana.
– Animals pertanyents a la fauna salvatge (protecció i recuperació de la fauna 

silvestre i el seu hàbitat.
– Animals de producció i utilitzats en l’experimentació (promoure millores de 

les condicions de vida dels animals en els sectors d’aplicació).
– Animals utilitzats en activitats culturals, tradicionals i esportives.
No obstant això, en els seus inicis cal acotar el seu àmbit d’actuació a algunes 

de les àrees anteriors, en especial consideració als animals de companyia (adequar 
de forma urgent la legislació als actuals paràmetres exigibles desprès d’un període 
d’absència de canvis legislatius en aquesta matèria a Catalunya) i als mamífers ma-
rins en captivitat a Catalunya (recuperant una proposició de llei de l’anterior legis-
latura).

Els ciutadans creuen que les autoritats públiques vetllen pel benestar dels ani-
mals i confien que la classe política garanteix els interessos de tots, també de totes 
les formes de vida. L’avanç de la tecnologia ha permès que les entitats animalistes 
hagin potenciat les seves formes de difondre la informació, de tal manera que avui 
en dia tota la ciutadania interessada pot saber què hi ha darrere del tranquil·litzador 
vel amb què es tapa una realitat que està lluny de ser la desitjada. Aquest progressiu 
i creixent coneixement públic del que és en realitat la situació dels animals –en mol-
tes ocasions– genera decepció i indignació, i per això la classe política ha d’estar a 
l’alçada i assumir compromisos programàtics en matèria de polítiques públiques de 
protecció animal.
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Es proposa que, a l’empara del que estableix l’article 71.4 del Reglament del Par-
lament, en els treballs de l’intergrup a més dels diputats, hi puguin participar espe-
cialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reu-
nions al Parlament, en nombre no superior al dels diputats.

Es proposa, així mateix, que la naturalesa de les reunions sigui de tipus privat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mar-

ta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP, portaveus

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 17/XIV, sobre la recuperació 
de la sisena hora als centres educatius públics
290-00008/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 24620 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 17/XIV del Parla-
ment de Catalunya, sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius pú-
blics (tram. 290-00008/13), us informo del següent:

En compliment del punt 1 de la Resolució de la Secretaria de Polítiques Educati-
ves en relació a la impartició de la sisena hora en els centres de titularitat del Depar-
tament d’Educació  (11.05.2021),  els centres de titularitat del Departament d’Educa-
ció que han deixat d’impartir la sisena hora el curs 2020-2021, l’hauran de restablir 
per al curs 2021-2022. Podeu consultar el detall del text de la Resolució al portal del 
Repositori del Departament d’Educació:

https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/1421/reso-
lucio_secretaria_politiques_educatives_imparticio_sisena_hora_centres_titulari-
tat_departament_educacio_11_05_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y

En aquest sentit, gairebé tots els centres escolars que feien la sisena hora abans 
de la Covid-19, l’han recuperat el curs 2021-2022 –tot i que les plantilles ja es van 
mantenir el curs passat–. Actualment consten 338 centres que estan fent la sisena 
hora: 159 escoles o instituts escola i 179 escoles vinculades a una ZER (zona escolar 
rural). D’aquests 338 centres, 119 són de màxima complexitat. Tots els centres amb 
sisena hora disposen dels recursos humans necessaris per a poder-la dur a terme.

Per al curs present, la supressió de la sisena hora havia de comptar amb el vot 
favorable dels representants de l’administració local al Consell Escolar del centre. 
Així doncs, hi han renunciat 27 escoles, 2 instituts escola i 2 ZER. Des del Departa-
ment d’Educació s’ha requerit als centres que aquest curs han decidit no fer la sise-
na hora, per tal que de cara al curs vinent la recuperin. I si en algun cas consideren 
que no és oportú, això ha de ser una decisió acordada amb la participació de tota la 
comunitat educativa, inclòs l’ajuntament del municipi. En darrer terme, els Serveis 
Territorials resoldran la petició valorant-la en termes d’equitat educativa.

La implantació de la sisena hora a tots els centres públics comportaria una in-
versió de recursos que en l’escenari actual s’haurien de reduir d’altres prioritats 

https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/1421/resolucio_secretaria_politiques_educatives_imparticio_sisena_hora_centres_titularitat_departament_educacio_11_05_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/1421/resolucio_secretaria_politiques_educatives_imparticio_sisena_hora_centres_titularitat_departament_educacio_11_05_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/1421/resolucio_secretaria_politiques_educatives_imparticio_sisena_hora_centres_titularitat_departament_educacio_11_05_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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com són el desplegament de l’escola inclusiva o la reducció de ràtios. En tot cas, és 
essencial garantir que els centres realitzen uns horaris saludables que donin respos-
ta a l’equitat i la igualtat d’oportunitats i que també donin resposta a quins són els 
millors horaris per l’aprenentatge de l’alumnat.

Barcelona, 9 de desembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 52/XIV, sobre la campanya de 
la fruita
290-00038/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 25265 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 52/XIV, sobre la 
campanya de la fruita (tram. 290-00038/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), per una banda cal recordar que les diverses parts 
implicades en el present i futur de la fruita dolça a Catalunya ja fa molt temps que 
treballen de manera col·laborativa i a través de decisions consensuades per avançar 
en les actuacions que permetin una millora de la situació dels pagesos i pageses de 
sector, especialment a la demarcació de Lleida. Aquesta estratègia, completa i con-
certada amb el sector, va ser recollida en el marc del Pla d’acció de la fruita dolça 
(2018-2020), de la mateixa manera que l’impuls i desplegament de les accions que hi 
tenen relació i que, algunes d’elles, s’han mantingut una vegada finalitzat el Pla. Per 
exemple, durant aquest any 2021 encara s’estan realitzant els pagaments del darrer 
pla d’arrancades.

Així, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) 
impulsa des de fa temps un seguit d’actuacions, no tan sols per donar resposta a les 
transformacions socioeconòmiques d’un mercat canviant, sinó també per avançar-se 
a les mateixes i minimitzar i revertir les externalitats negatives que puguin causar 
en el sector. No obstant això, és imprescindible recordar que l’estratègia de suport 
al sector de la fruita dolça requereix inevitablement la unitat d’acció entre el sector i 
els diferents nivells d’administració, sobretot estatal i comunitària.

Entre d’altres, al llarg de l’any 2021 des del DACC s’ha seguit apostant per pro-
mocionar el consum de fruita dolça i per estructurar l’oferta existent.

En primer lloc, cal destacar el Programa escolar de fruita als centres educatius, 
una iniciativa que ja fa més de 10 anys que es desenvolupa a Catalunya, impulsada 
pel DACC amb la col·laboració dels departaments d’Educació i Salut.

El seu punt de partida el trobem l’any 2009, quan la Unió Europea, tenint en 
compte la tendència a la baixa en el consum de fruites i hortalisses entre la població 
infantil i els índexs d’obesitat detectats en els darrers anys, va posar en marxa el Pla 
de consum de fruita i verdures a les escoles. A través del Govern de la Generalitat 
no es va dubtar a participar en aquesta iniciativa i per això, des de llavors i cada 
any al mes de novembre, es posa en marxa el Programa escolar de fruita al centres 
educatius catalans. El seu objectiu principal és el d’incrementar el consum de fruita 
i hortalisses, i consolidar uns hàbits de consum saludables. Al mateix temps, això 
permet promoure els productes de proximitat i donar suport a les persones que els 
produeixen. D’aquesta manera es fomenten a la vegada els hàbits de consum saluda-
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bles (que són vitals per la salut de les persones), i els productes de proximitat (que 
són vitals pel sector agroalimentari català).

El programa preveu distribuir en total, entre els mesos de novembre i de gener a 
juny, unes 900 tones de fruita i hortalisses als 254.072 nens i nenes de 1.084 centres 
educatius de segon cicle d’educació infantil i de primària, distribuïts a tot el territori. 
Entre aquestes fruites i hortalisses hi haurà poma, pera, préssec, nectarina, taronja, 
mandarina, cirera, albercoc, paraguaià, raïm, plàtan i cirerol. Per a tot això es des-
tinen més de 3 M€ al Programa: 2,5 M€ a càrrec del pressupost del Fons Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA), i 0,5 M€ a càrrec del DACC.

En segon lloc, i en el marc del Pla estratègic de l’Alimentació de Catalunya 
(PEAC) 2021 - 2026, s’estan fomentant més de 294 actuacions per tal d’impulsar 
l’estratègia alimentària de Catalunya. Malgrat que aquestes actuacions no són exclu-
sivament sectorials, sí que estan orientades al foment de projectes transformadors 
del sector agroalimentari i, per tant, amb afectació també al sector de la fruita dolça:

– Augmentar en un 10% el consum agroalimentari de procedència local, tant per 
part del consumidor final com per part de les indústries agroalimentàries.

– Augmentar en un 25% el nombre de productors integrats a la xarxa de distri-
bució de venda directa de productes locals.

– Aconseguir que el 50% de l’oferta alimentària de caràcter públic sigui amb 
producte local, de temporada i de producció sostenible.

En tercer lloc, s’està impulsant la iniciativa «Gràcies des de...», de distribució de 
fruita dolça a centres de gent gran de manera coordinada entre el DACC, l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, el Departament de Drets Socials, i amb la col·labora-
ció i el suport de diferents administracions i entitats d’arreu del territori, en especial 
de cooperatives de producció de fruites i hortalisses, consells reguladors DOP/IGP 
o parcs agraris, entre d’altres.

L’objectiu d’aquesta campanya és agrair al personal de les residències i en espe-
cial a les persones grans que hi viuen, l’esforç i la capacitat per superar, dia a dia, 
aquest període tant complex i difícil de la pandèmia de la Covid-19, a través de les 
fruites i hortalisses que es conreen a Catalunya. La iniciativa va néixer d’un grup de 
productors i productores de Terres de l’Ebre, i estesa posteriorment per altres zones 
de Catalunya, la qual amb el suport de les administracions citades va aconseguir 
arribar a totes les residències de gent gran de Catalunya. S’han aconseguit distribuir 
més de 47.000 kg de fruites i hortalisses entre 1.062 residències en nou distribucions 
diferents en espai i temps, arribant a beneficiar fins a 94.301 persones de les residèn-
cies, entre personal treballador i residents.

Per altra banda, i en termes de reconeixement de la bona tasca dels i les milers 
de treballadors i treballadores que cada any treballen en la campanya de la fruita, 
cal apuntar que des del DACC no s’ha desaprofitat mai l’ocasió per reconèixer tant 
l’essencialitat del sector com la importància de totes i cadascuna de les persones 
que participen en alguna de les baules de la cadena alimentària. Tant és així que 
en diverses intervencions parlamentàries la consellera Jordà ha fet menció directa i 
especial a totes les persones que treballen al llarg de la cadena alimentària, reivin-
dicant-ne la seva tasca i dedicació arreu del territori.

En relació amb l’apartat b), el passat 4 d’octubre es va convocar la Taula de coor-
dinació de la campanya agrària amb l’objectiu de fer una valoració de la campanya 
d’estiu de 2021.

Les conclusions de la Taula van ser molt positives, posant en valor la tasca de co-
ordinació que s’ha dut a terme des de la delegació del Govern a Lleida. Aquest va ser 
un punt de coincidència entre totes les persones representants de les diferents enti-
tats i administracions. La redacció i aplicació dels protocols d’actuació, les reunions 
sectorials prèvies a l’inici de la campanya, la facilitat d’accés a la informació, les 
reunions setmanals de seguiment de la campanya, i en definitiva, les tasques de co-
ordinació, han sigut el punt fort per garantir un bon funcionament de la campanya.
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La tasca realitzada des dels serveis de salut va ser qualificada com a excel·lent, 
tant a nivell de la campanya de vacunació del sector agrari, com a nivell de treball 
conjunt preventiu i de seguiment de casos positius amb les empreses del sector.

Totes les entitats i administracions representades en aquesta taula van tenir 
l’oportunitat de fer les propostes de millora que es van considerar adients. Dins 
d’aquestes propostes de millora es poden destacar les següents:

– Mantenir l’estructura de coordinació per a la propera campanya: des de la De-
legació del Govern s’ha aconseguit la renovació dels 2 llocs de treball destinats a 
aquesta tasca de coordinació. Els contractes seran vigents a partir del mes de ge-
ner amb una durada de 9 mesos amb l’objectiu de garantir la correcta planificació i 
desenvolupament de la campanya de la fruita de l’any 2022.

– Avançar la contractació d’agents del SOC per adaptar-la a l’inici de la campa-
nya dels municipis del Baix Segre.

– Vetllar per un bon funcionament de les contractacions.
Amb l’objectiu de poder garantir una correcta planificació de la propera campa-

nya, així com implantar les millores proposades, es va acordar començar a treballar 
per la campanya 2022 a partir del mes de novembre.

Així doncs, ha quedat demostrada la capacitat de gestió de la taula de coordina-
ció de la campanya agrària com a eina de treball a 3 nivells: planificació, desenvo-
lupament i valoració de la campanya de la fruita.

Adjunto també l’informe de valoració presentat per la Delegació del Govern a 
Lleida el passat 4 d’octubre:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414230/bernat-sole-la-prevencio-va-
cunacio-han-contingut-casos-covid-19-campanya-fruita-lleida-intervencio-rapi-
da-coordinada-nha-tallat-transmissio

En relació amb l’apartat c), des de l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball, 
des de fa anys es planifica la campanya de la fruita, que s’organitza en visites ins-
pectores des del mes de maig fins al setembre. A més d’aquestes actuacions planifi-
cades, s’actua en totes les denúncies presentades i s’ha establert un sistema de guàr-
dia per actuar de forma més eficaç possible.

La Inspecció també ha estat en contacte permanent amb sindicats i ajuntaments, 
i s’ha sol·licitat en reiterades ocasions que davant el coneixement d’alguna situació 
d’irregularitat laboral en aquestes campanyes es comuniqui el més aviat possible, 
per poder dur a terme actuacions amb eficàcia.

L’objectiu de la campanya ha estat el control de l’economia irregular, el control 
en matèria d’estrangeria, el control en matèria laboral (contractes, salari i jornada) i 
el control en matèria de seguretat i salut laboral, tenint en compte també el compli-
ment de la normativa en matèria de COVID-19, de les mesures per fer front a l’onada 
de calor, i el control dels allotjaments del treballador/a temporer/a.

Enguany, la campanya de la fruita s’ha realitzat des del 13 de maig fins al 15 de 
setembre per un equip de personal inspector i subinspector i acompanyats pels Cos-
sos i Forces de Seguretat tant de l’Estat com de la Generalitat, fent visites i compro-
vacions a les diferents instal·lacions, així com empreses agrícoles i ETT’s que actuen 
com a intermediaris.

Fins al setembre s’han finalitzat 281 ordres de servei amb 232 visites i 188 com-
pareixences.

De les ordres de servei finalitzades, els resultats són:
– 81 infraccions
– 102 requeriments d’esmena
– 238 contractes temporals transformats en indefinits com a conseqüència de 

l’actuació inspectora (160 homes i 78 dones)
– 247.032,41 euros per expedients liquidatoris a la seguretat social.
En relació amb l’apartat d), per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

es continua treballant i col·laborant amb els ajuntaments on es desenvolupa la cam-

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414230/bernat-sole-la-prevencio-vacunacio-han-contingut-casos-covid-19-campanya-fruita-lleida-intervencio-rapida-coordinada-nha-tallat-transmissio
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414230/bernat-sole-la-prevencio-vacunacio-han-contingut-casos-covid-19-campanya-fruita-lleida-intervencio-rapida-coordinada-nha-tallat-transmissio
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414230/bernat-sole-la-prevencio-vacunacio-han-contingut-casos-covid-19-campanya-fruita-lleida-intervencio-rapida-coordinada-nha-tallat-transmissio
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panya agrària, tal i com es va acordar en la reunió de la Taula de Coordinació terri-
torial de la Campanya Agrària que va tenir lloc el passat 4 d’octubre de 2021.

En relació amb l’apartat e), es va comptar amb diversos dispositius de triatge, 
d’aïllament i quarantena i d’allotjament col·lectiu, per una qüestió de gestió àgil dels 
casos positius i dels brots. Pel que fa als de triatge, n’hi havia deu d’habilitats, amb 
una capacitat de 112 places, ubicats a Aitona, Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massal-
coreig, Seròs, Soses, Torres de Segre, Lleida, Albesa i Mollerussa (els dos darrers, 
mancomunats amb altres municipis), i que van acollir les persones que no podien 
aïllar-se adequadament al domicili on s’allotjaven. Pels que fa als d’aïllament i qua-
rantena, hi havia tres dispositius a La Manreana, de Juneda, amb funcions d’aïlla-
ment; a l’Hotel Nastasi de Lleida i l’Alberg de Bellpuig, ambdós destinats a quaran-
tenes, i entre els tres sumen una capacitat de 122 places, i van acollir 257 persones 
usuàries, que hi van realitzar 2.351 pernoctacions.

A la vegueria de Lleida han estat registrats 34 allotjaments col·lectius, entre pú-
blics i privats, per a persones temporeres treballadores de la campanya agrària, amb 
una capacitat total de 2.172 places. El Segrià ha presentat 26 dels 34 allotjaments 
col·lectius (76,5%), amb 1.671 places de les 2.172 (74,7%). Aproximadament la mei-
tat dels dispositius i de les places disponibles a la vegueria han correspost al Baix 
Segre: 17 espais (50%) i 1.043 places (48%). El nivell d’ocupació agregada dels allot-
jaments col·lectius de la vegueria durant juliol i agost, els dos mesos de major acti-
vitat de la campanya, ha presentat el pic màxim del 53%, als voltants de la primera 
setmana d’agost. A principis de juliol l’ocupació total fregava el 46%). A partir de 
mitjans d’agost l’ocupació ha anat disminuint paulatinament.

En relació amb els apartats f) i g), a la reunió de la Comissió de Coordinació 
de la Campanya Agrària del passat 4 d’octubre de 2021, es va valorar la possibili-
tat de sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya una línia de subvencions 
al sector agrari amb la finalitat d’oferir ajuts per a l’habitatge dels temporers, ja fos 
per instal·lar mòduls prefabricats o a través d’ajuts per a rehabilitar habitatges, entre 
d’altres possibilitats.

En aquest sentit, durant la campanya del 2021 ja es va realitzar un mapa de re-
cursos habitacionals existents al territori per oferir allotjament als treballadors i tre-
balladores temporals de la campanya provinents de fora de la demarcació. Partint 
d’aquest primer document es valoraran les necessitats d’habitatge en les diferents 
comarques i municipis. Quan hagi finalitzat aquesta altra fase dels treballs es deci-
dirà, en el marc de la Comissió de Coordinació Territorial de la Campanya Agrària, 
les accions a emprendre a continuació. Probablement, i en la línia de les valoracions 
emmarcades en la darrera reunió de la Comissió, es decidirà sol·licitar al Govern de 
la Generalitat de Catalunya una línia d’ajuts al sector agrari per ajudar-lo a finançar 
construccions temporals i/o ajuts per la remodelació d’habitatges existents per poder 
allotjar els treballadors i treballadores participants a la campanya agrària.

Finalment, i a l’espera d’acordar una actuació de consens entre els diversos 
agents del sector agrari implicats en la campanya agrària, cal posar en valor que el 
Govern de la Generalitat ja ha resolt un ajut a l’Ajuntament de Lleida per construir 
un alberg, d’aproximadament 4 M€.

En relació amb els apartats h), i) i j), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) participa en la campanya per la importància del sector agrari i per la seva 
implantació en el territori, com a element dinamitzador de l’ocupació, amb els se-
güents objectius:

– Potenciar el contacte directe amb els municipis on hi ha més contractació, amb 
els consell comarcals, per atendre els municipis on no hi ha tanta contractació, i amb 
les organitzacions empresarials i els agents socials per millorar la campanya agrària 
i dissuadir les pràctiques il·legals, facilitant la contractació de mà d’obra necessària.

– Mantenir un codi específic per a la inscripció del personal temporer que gestionen 
les oficines de Treball com a receptores de persones que busquen feina de temporada.
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– Impulsar l’Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació 
amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC–campanya 
agrària) complementada per l’Ordre TSF/1062/2021, de 8 d’abril, de modificació de 
l’Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig. L’objecte és regular les subvencions del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació amb formació i per 
donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, en el marc 
de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les 
campanyes agràries de Catalunya.

– Publicar la Resolució TSF/1062/2021, de 12 d’abril, per a la qual s’obre la convo-
catòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per al foment de la contrac-
tació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC-Campanya 
Agrària a Lleida) i que fa efectiva l’Ordre de bases, amb un import màxim destinat a 
la concessió d’aquestes subvencions de 952.602,12 euros. Ha facilitat la contractació 
de 41 persones per a les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals) i 7 persones 
per a les entitats sense ànim de lucre (organitzacions agràries i agents socials).

Els objectius específics del SOC per la campanya d’enguany han estat:
– Formar les persones contractades mitjançant l’Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, 

i per l’Ordre TSF/1062/2021, de 8 d’abril, de modificació de l’Ordre TSF/95/2019, de 
9 de maig. Aquesta formació va tenir lloc el 20 de maig adreçada a l’Ajuntament de 
Lleida i al Consell Comarcal del Segrià. La segona formació es va fer el dia 28 de 
maig adreçada als ajuntaments d’Aitona, Artesa de Lleida, Seròs, Soses i Torres de 
Segre. La tercera formació es va impartir el dia 1 de juny a les entitats sense ànim 
de lucre: les organitzacions agràries Unió de Pagesos de Catalunya, i Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya i els agents socials UGT i CCOO. I, per últim, 
la quarta formació va ser el dia 2 de juny als ajuntaments d’Alcarràs, Bell-lloc i Bell-
puig i als consells comarcals de la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues.

– Coordinar l’actuació de les persones contractades i donar suport en la tasca que 
han de desenvolupar.

– Coordinar aquest equip per donar resposta a la pandèmia de la COVID-19 en 
els municipis on es fa la recol·lecció de la fruita dolça.

– Facilitar mà d’obra amb el perfil adequat, mitjançant la borsa d’inscripció cre-
ada per la campanya de la fruita. Es va impulsar un pla pilot per al personal tem-
porer a proposta de l’Ajuntament de Lleida i en coordinació amb el Servei Territo-
rial d’Ocupació a Lleida, Alt Pirineu i Aran per facilitar mà d’obra de proximitat, 
evitant a les persones els desplaçaments pel territori. Per això, es va elaborar una 
fitxa d’inscripció de les persones demandants d’ocupació de la campanya agrària, 
document consensuat amb tots els ajuntaments i consells comarcals, vetllant la 
protecció de dades de les persones inscrites en les seves entitats i amb el vist i plau 
de les organitzacions agràries. Es va dissenyar un protocol de derivació de les ins-
cripcions a les Oficines de Treball corresponents al territori i a les organitzacions 
agràries.

Hi van participar l’Ajuntament de Lleida, l’Ajuntament de Bell-lloc, l’Ajuntament 
d’Artesa de Lleida, els consells comarcals que van derivant les fitxes d’inscripció a les 
Oficines de Treball i la Unió de Pagesos de Catalunya, única organització agrària que 
s’ha sumat al pla pilot. El resum de les inscripcions es mostren en la següent taula: 

Inscripcions prova pilot

Oficina de Treball de Lleida 293

Oficina de Treball de Balaguer 1

Oficina de Treball de Tàrrega 5

Total 299
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En aquests darrers mesos s’estan fent diverses reunions per valorar la campanya 
amb Ajuntaments i organitzacions agràries. La valoració de les persones contrac-
tades mitjançant subvenció del SOC i que han treballat tant als ajuntaments, con-
sells comarcals com a les organitzacions agràries i els agents socials ha estat molt 
positiva perquè han hagut prou recursos per atendre tant la tasca d’intermediació 
i control del compliment del conveni com de suport i coordinació amb la resta de 
departaments de la Generalitat implicats en la campanya per tal que aquesta es de-
senvolupes dins la normalitat, malgrat la pandèmia de la COVID. S’ha informat i 
assessorat tant a l’empresariat com al personal temporer arribat per fer la recol·lecció 
de la fruita dolça. També s’ha donat suport a les persones en situació administrativa 
irregular per tal que hi hagués un control tant laboral com sanitari. Tots els parti-
cipants coincideixen en la necessitat de mantenir els recursos, i és que enguany no 
han arribat tantes persones perquè es va informar que la collita era menor i que no 
es necessitava tanta mà d’obra, degut a les inclemències meteorològiques.

Per incentivar la contractació de proximitat es va publicar la Resolució 
EMT/3165/2021, de 13 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 
del programa d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per 
treballar a la campanya agrària per ajudar la microempresa agrària, de menys de 10 
treballadors, dedicada a la recol·lecció, i amb un pressupost de 1.000.000 €.

El Pla estratègic a mitjà i llarg termini és una qüestió s’haurà de treballar mitjan-
çant la Comissió de Coordinació de les campanyes agràries a les terres de Lleida, 
per tal de garantir una bona coordinació de les diferents responsabilitats.

Barcelona, 15 de desembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 54/XIV, sobre l’impuls d’un 
pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari
290-00040/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 25167 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 54/XIV, sobre 
l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector agroalimentari (tram. 290-
00040/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat a), des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural (DACC), mitjançant la Direcció General d’Empreses Agroalimen-
tàries, Qualitat i Gastronomia, s’ha treballat en la millora de la Llei 12/2013 a tra-
vés d’un seguit de propostes que permetran millorar el funcionament de la cadena 
alimentària, a través del CADECAT, pels controls dels contractes agroalimentaris a 
Catalunya que desplega aquesta llei a Catalunya. Entre d’altres, es treballa en pro-
moure una interpretació que reforci tan com sigui possible la posició negociadora 
del sector productor. No obstant això, l’aplicació de la normativa catalana seguirà 
estant limitada a l’àmbit competencial assignat en control de cadena alimentària, 
segons sentència del Tribunal Constitucional.

En aquests moments el text legal es troba en fase legislativa avançada, concreta-
ment en el període d’esmenes al Senat. Això no obstant, des del Govern i Parlament 
de Catalunya ja s’han promogut totes les peticions i propostes de millora que es po-
dien introduir per tal d’adaptar-se a la Directiva de la UE.
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Pel que fa a l’apartat b), des del DACC, i a petició d’Unió de Pagesos (UP) ja 
s’ha publicat el Reglament per a desenvolupar la Llei18/2015 al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), revisant i millorant així la Llei 18/2015 tot el 
possible.

Referent a l’apartat c), tenint en compte que ja existeix la regulació de la traça-
bilitat a nivell europeu i català amb suficient rigor com per garantir el control en 
aquest aspecte, ja que aquesta regulació obliga a tots els operadors econòmics de la 
cadena alimentària a tenir la traçabilitat dels productes alimentaris que comercia-
litzen, aquest és un aspecte subjecte a control oficial i un requisit d’autocontrol per 
part dels operadors econòmics. A més, la normativa comunitària d’informació ali-
mentària destinada al consumidor final i altres normatives alimentaries especifiques 
sectorials, regulen la indicació de l’origen en l’etiquetatge dels aliments.

Tanmateix, des del DACC, amb la voluntat inequívoca de millorar tots aquells 
processos que puguin contribuir a assegurar la transparència en la traçabilitat per 
tal que les persones consumidores tinguin tota la informació necessària i relativa als 
productes que estan consumint, seguirà reballant per reforçar els controls de verifi-
cació d’acord a la participació del sector.

S’ha de tenir en compte que, tant en les inspeccions de control oficial com en els 
controls exploratoris, ja s’efectuen diferents tipus de controls, en particular, controls 
de verificació del sistema de traçabilitat de l’operador i verificació de l’etiquetatge.

Amb relació a l’apartat d), cal posar de manifest que les retirades estan regulades 
per Reglaments comunitaris i, per tant, es tracta d’una competència de les institu-
cions europees. Per una banda, les retirades ordinàries s’han de fer a través progra-
mes operatius de les OPFH, i per altra banda les retirades extraordinàries són pro-
grames que la UE no té intenció de continuar impulsant.

Pel que fa a l’apartat e), el Govern de la Generalitat a través del DACC conti-
nua treballant amb la Unió Europea i l’Estat per a la millora dels ajuts de la política 
agrícola comuna (PAC) al sector de la fruita dolça. En aquest sentit cal apuntar que 
els principals ajuts del primer pilar estan desconnectats de la producció i qualsevol 
superfície agrària és admissible pel cobraments de la PAC. Per tant, les superfícies 
de fruita dolça ja són elegibles. Així mateix, la nova PAC manté els ajuts sectorials 
a les Organitzacions de Productors de Fruita i Horta (OPFH).

En relació amb l’apartat f), des del DACC es defensa que els beneficiaris dels 
ajuts de la PAC han de ser aquells que tenen com a font d’ingressos principal l’ac-
tivitat agrària, entenent-la d’entrada des de la producció, però també des de la pro-
ducció lligada a la transformació i comercialització. Així, el Govern està a favor de 
què els ajuts vagin destinats als perceptors que es dediquen a l’activitat agrària i, per 
tant, a l’agricultor actiu.

Referent a l’apartat g), en el cas de Catalunya ja s’està portant a terme els controls 
dels productes del mercat únic europeu. El que no és competència del Govern de la 
Generalitat és el control de productes provinents de tercers països.

Pel que fa a l’apartat h), per una banda cal posar de manifest que el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha tingut en els darrers anys un 
augment del seu pressupost molt significatiu com a conseqüència de la importància 
cabdal que s’ha donat a aquests sectors des del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, i pel que ja al Projecte de llei de Pressupostos per a l’exercici 
2022, es tracta d’uns comptes que eleven la despesa fins a un valor rècord de 38.139 
M€, suposant 5.618 M€ més. Així doncs, el Pressupost 2022 total del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comptarà amb 1.177,7 M€, incloent 
els fons europeus (647,1 M€ en fons propis; i 530,6 M€ en fons europeus finalistes). 
És a dir, 282,8 M€ d’increment total del pressupost no financer respecte el del 2020. 
Amb aquest augment del 32,5% es manté, doncs, la tendència de creixement que 
el DACC des del 2017, suposant un pas endavant per a l’acció climàtica, el suport 
al sector agroalimentari i marítim i l’agenda rural. Específicament, aquests pressu-
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postos preveuen comptar amb 576,3M€ en l’àmbit agroalimentari i agenda rural, 
augmentant la despesa en les competències que eren de l’anterior departament en 
un +7,5%)

D’altra banda, ni el Parlament de Catalunya ni el Govern de la Generalitat tenen 
competències sobre els pressupostos de l’Administració General de l’Estat. Per tant, 
haurà de ser en un altre àmbit que es plantegin aquestes qüestions.

Amb relació a l’apartat i) cal recordar que l’anterior Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha realitzat i seguirà realitzant - ara com a 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)– campanyes 
posant en valor la dieta mediterrània i el consum d’aliments saludables associats a 
la mateixa. A continuació, i entre d’altres, es poden destacar els següents projectes i 
campanyes de foment de l’alimentació saludable, dels productes que en formen part 
o de promoció del sector agroalimentari català:

– Programa «Fruita i llet a les escoles» (des de l’any 2010, i encara vigent).
– Campanya «La teva fruita» (2019 i 2020).
– Campanya «Ara toca productes catalans –No em toquis els ous-» (2019 i 2020).
– Campanya de promoció del peix de llotja (2018).
– Campanya «Una història de plaers» (2017, 2018 i 2019).
– Campanya «Ara producte local» (2020).
– Producció de 7 espais «A prop», que van emetre’s els dijous després del TN 

Vespre per promoure el producte de proximitat (2020).
– Impuls de la marca agroalimentària «Catalunya, on el menjar és cultura» 

(2020-2021).
– Concurs Pere Tàpies a El Suplement de Catalunya Ràdio de foment de produc-

tes de proximitat (2019 i 2020).
– Suplement especial «Menja’t Catalunya» (encartat a la revista TimeOut del 27 

de setembre del 2018, distribució gratuïta i versió en anglès distribuïda pel MWC 
2019).

– Suplement especial «Plaers de la Terra» (edició encartada amb la revista Cuina 
i edició digital interactiva 2018).

– Suport al programa «Gent de Mercats» de TV3 (2019, 2020 i 2021).
– Acord de l’INCAVI amb TV3, en el marc del programa «Joc de cartes», en 

virtut del qual el vi s’ha convertit en la sisena categoria a valorar pels restauradors. 
Així els restaurants són puntuats pels seus competidors segons l’espai, la cuina, el 
servei, el menjar, el vi i el preu. D’aquesta manera, es puntuen elements com la pro-
ximitat, la carta de vins, el maridatge proposat, les condicions d’emmagatzematge 
del vi i el servei. Aquesta acció s’emmarca en l’estratègia de l’INCAVI per reforçar 
i incrementar la difusió del vi català a Catalunya i estendre la cultura del vi d’una 
forma amena i entretinguda, amb contingut fresc i proper (2021).

– Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Federació de DOP i IGP, amb 
l’objectiu de finançar les accions de dinamització, promoció i difusió dels productes 
agroalimentaris catalans DOP i IGP durant el 2021 (225.000 €) i el 2022 (25.000 €).

– Així mateix, a través de les xarxes socials del DACC, s’han realitzat, s’estan 
fent o es portaran a terme campanyes de foment de la carn de cavall, conill, o sen-
glar, entre d’altres.

Per tant, el DACC continuarà elaborant campanyes de comunicació, d’acord 
al Consell Català de l’Alimentació, amb l’objectiu de garantir la correcta difusió i 
transmissió d’informació veraç en cada fase de la cadena alimentària; i de posar en 
valor el sector agroalimentari, treballant per dignificar els productes agraris d’acord, 
entre d’altres, amb les associacions sectorials agràries.

Referent a l’apartat j), des de l’aprovació de la moció fins a dia d’avui s’ha donat 
compliment a aquesta qüestió vetllant per la contenció en impostos i taxes al sector 
primari.
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En relació amb l’apartat k), cal apuntar que s’està treballant per millorar l’Ob-
servatori Agroalimentari de Preus, i s’estudia la seva ampliació a més sectors que 
siguin d’especial interès, d’acord a l’estudi de la seva viabilitat econòmica i les ne-
cessitats del mercat. Actualment, els sectors que estan en actiu, essent els més sen-
sibles pel que fa a preus, són: la fruita de pinyol, la fruita de llavor i la fruita seca.

No obstant això, ja s’estan incorporant millores a l’aplicació informàtica OAPC, 
encarregada de la captura dels preus sectorials de referència de fruita seca i fruita 
dolça. En el cas de la fruita de pinyol, aquesta campanya s’ha incorporat informa-
ció gràfica de l’evolució de les quantitats setmanals comercialitzades de les centrals 
fructícoles col·laboradores amb l’Observatori Agroalimentari de Preus. Pel que fa a 
la fruita seca, l’objectiu per la campanya 2021-2022 és arribar a més nivell de de-
tall en la recollida de preus de l’ametlla i l’avellana, diferenciant preus de varietats 
d’ametlla de floració tardana i floració primerenca, i afegint per primer cop preu de 
varietats d’ametlla i avellana ecològica. També s’està posant en marxa la nova cam-
panya 2021-2022 de fruita de llavor amb les referències de preus ja acordades amb 
el sector en campanyes anteriors.

A tall de recordatori, cal apuntar que l’Observatori Agroalimentari de Preus va 
iniciar l’any 2017 la publicació dels primers preus de referència per a la fruita de 
pinyol (preus de préssec, paraguaià i nectarina obtinguts en base a les informacions 
facilitades per les principals centrals hortofructícoles que representen un percen-
tatge significatiu de la producció de Catalunya) donant resposta al compromís del 
DACC amb el sector per dotar de mecanismes que fessin més transparent la infor-
mació sobre l’evolució dels preus al llarg de tota la cadena. Posteriorment es van 
anar afegint els sectors de la fruita de llavor (poma i pera) i de la fruita seca (amet-
lla i avellana). Al llarg d’aquests anys s’ha anat consolidant la informació aportada 
a l’Observatori amb diverses millores les quals segueixen introduint-se per aportar 
encara més transparència, rigor i veracitat de preus.

Pel que fa a l’apartat l), amb l’objectiu que hi hagi consum de proximitat, a més 
de les campanyes i actuacions descrites a l’apartat i) i la finalitat de les quals és el 
de conscienciar a la població dels beneficis socioeconòmics i de salut d’aquest tipus 
de compra, el Govern és també conscient de la necessitat de facilitar l’impuls de les 
activitats econòmiques que opten per la venda de proximitat i la qualitat dels seus 
productes.

És per això que amb l’objectiu de seguir fomentant els canals curts de venda, 
els mercats locals i la interrelació de proximitat en el mercat alimentari, el Depar-
tament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) impulsa diverses 
actuacions relacionades:

Per una banda, en el marc de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, 
s’impulsen diverses actuacions amb l’objectiu d’enfortir els mercats de venda i con-
sum de proximitat. En aquest sentit, es destaquen les següents actuacions:

– Línia de treball orientada a la identificació de productes ecològics, tant rama-
ders com agrícoles. En aquest sentit cal destacar actuacions incloses en el Programa 
de foment de la Producció Agroalimentària Ecològica (2015-2022), entre les quals 
podem destacar, com a actuació de promoció, la Setmana Bio. Així mateix, durant 
el primer trimestre del 2022 tindrà lloc un procés participatiu sobre el futur Pla d’ac-
ció de la Producció Agroalimentària Ecològica, amb accions com una consulta on-
line, tallers i congrés, que permetrà recollir aquelles actuacions que caldrà realitzar 
en els propers anys de forma alineada amb el Pla d’acció ecològic de la Comissió 
Europea.

– Pla d’acció per a la biodiversitat cultivada a Catalunya, aprovat a 2013 i encara 
vigent, amb l’objectiu de promoure la recuperació, la conservació, l’ús, la divulgació 
i comercialització de les varietats locals a Catalunya i, també, el reconeixement i la 
posada en valor de la biodiversitat agrària.
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En el marc del Pla d’acció de la biodiversitat cultivada s’han convocat dos ajuts 
des de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia pel foment i conservació de 
les varietats locals. Les convocatòries han estat els anys 2020 i 2021 i se’n preveu la 
seva continuïtat per al 2022 amb una convocatòria amb caràcter pluriennal per im-
port de 250.000 €. Paral·lelament s’ha prorrogat la mesura agroambiental del PDR 
dedicada a la biodiversitat cultivada fins l’any 2023.

En l’àmbit de la ramaderia s’ha elaborat també un primer document de Pla de 
biodiversitat ramadera destinat a promoure la conservació de les races autòctones 
animals de Catalunya. Aquesta pla, que ha de ser encara presentat de forma oficial, 
conjuntament amb el de biodiversitat cultivada, serà el full de ruta de les actuacions 
en favor de la millora, conservació i protecció de la biodiversitat a Catalunya, en la 
línia del que estableix l’Estratègia de la biodiversitat que ha posat en marxa la Unió 
Europea.

– Impuls de la producció i transformació de productes de ramaderia de proximi-
tat, bàsicament amb la promoció d’escorxadors mòbils o de proximitat (escorxadors 
de baixa capacitat), amb l’objectiu de fomentar la comercialització en circuits curts 
i afavorir polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Durant el 2020 es van publicar les bases reguladores i la convocatòria d’ajut per 
a l’any 2020 amb un pressupost de 300.000 €, el qual finalment no es va esgotar. 
No obstant, la convocatòria va tenir una molt bona resposta i acollida per part dels 
escorxadors situats en zones amb característiques especials en les que aquestes in-
fraestructures són molt necessàries per al sector productor ramader, motiu pel qual 
es van establir dues convocatòries més amb caràcter pluriennal, una per a l’any 2021 
i una segona per a l’any 2022, amb 600.000 € per cadascuna de les dues anualitats.

Es tracta d’uns ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i 
de l’eficiència de l’activitat dels petits escorxadors i de les activitats annexes d’obten-
ció i preparació de la carn i productes càrnics, i de la manipulació de carn de caça 
silvestre destinada al consum humà, contemplant-se 3 línies d’actuació:

– Línia 1: Inversions en els establiments ja existents i autoritzats: amb una sub-
venció del 80% de la inversió, amb un topall màxim de 50.000 €

– Línia 2: Costos d’elaboració i redacció dels projectes tècnics: amb el 50% de la 
inversió, amb topall màxim de 10.000 €

– Línia 3: Inversions en els nous establiments, o noves activitats en establiments 
ja autoritzats: amb una subvenció del 80% de la inversió, amb topall màxim de 
50.000 €

La convocatòria d’enguany ha tingut un èxit molt considerable i ha esgotat gai-
rebé la dotació pressupostària, mentre que les sol·licituds previstes per a l’anualitat 
2022, ja presentades, també fan preveure que s’esgotarà el crèdit de l’anualitat 2022.

Per altra banda, la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i 
Gastronomia impulsa dues línies de suport per fomentar la venda de proximitat:

– La primera, de foment de les cadenes curtes i dels mercats locals, tot i que s’ha 
articulat durant 3 anys com a ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), 
ara s’ha transformat en una ajuda de mínims essent més senzill el seu tràmit per a 
les persones beneficiàries. Per a la promoció dels productes de proximitat, des del 
DACC i a través de línies d’ajut, aquesta anualitat s’han concedit 679.139,87 €, 38 
expedients.

– La segona línia de suport es vehicula a través del projecte Tr3s Local, en el 
marc del programa europeu interregional POCTEFA, i consisteix en actuacions de 
suport adreçades a productors dedicats a la venda de proximitat.

A destacar, també, l’habilitació d’un marc regulador a través de l’aprovació del 
Decret 24/2013 per l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroali-
mentaris.

A més, des d’aquesta Direcció general s’han reforçat les accions de promoció 
amb una iniciativa de distribució de fruites i hortalisses estacionals i de proximitat 
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del sector a totes les residències de gent gran de tot Catalunya. Aquesta iniciativa 
va començar a les Terres de l’Ebre i s’ha estes per tot el territori fins a fer l’última 
distribució aquests mes de novembre de Poma de Girona IGP.

Finalment cal apuntar que, en l’estratègia alimentaria de Catalunya, en el marc 
del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) s’incideix sobre:

– Informació i sensibilització de la població de l’impacte que tenen les seves de-
cisions de consum.

– Llei de contractació Pública Alimentària: articulació d’un marc normatiu que 
reguli i incentivi l’alimentació saludable, de proximitat i sostenible en els entorns i 
espais públics.

– Xarxes de distribució i venda en línia de productes locals: generació de sis-
temes de connexió entre la producció de proximitat i les persones consumidores, 
agilitzant i facilitant la seva interacció, mitjançant plataformes digitals i logístiques.

Referent a l’apartat m), per una banda facilitar el relleu generacional és un dels 
objectius de la propera PAC i, en aquest sentit, el DACC seguirà treballant en la de-
fensa del relleu generacional amb l’ajut a la incorporació de joves i altres eines re-
lacionades per donar suport als nous agricultors, com per exemple i entre d’altres, 
el Projecte Odisseu o el portal el Planter. Igualment es vetlla per la incorporació de 
la perspectiva de gènere en el Pla Estratègic de la PAC des de l’inici de la seva de-
finició.

Per altra banda, l’any 2020 va ser el darrer any d’aplicació del Programa de Do-
nes del Món Rural i Marítim 2016-2021. Per aquest motiu, des del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), i amb el suport del fons 
PROAVA (de l’anterior Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), 
es va encarregar una avaluació externa amb l’objectiu de generar evidències sobre la 
validesa del disseny i del grau d’implementació del PDMRM 2016-2020 per a disse-
nyar un futur Programa en l’edició 2021-2025. L’informe de la dita avaluació es pot 
consultar al web del DACC. Els aprenentatges generats a través del procés d’avalua-
ció estan nodrint la presa de decisions en l’elaboració del nou programa.

En el marc del PDMRM, el DACC ha posat en marxa tot un seguit d’actuacions 
per apoderar les dones del món rural i marítim, entre les quals destaquen:

– Creació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, òrgan col·le-
giat adscrit al DACC. Donada la seva rellevància i el seu paper com a mecanisme es-
table de relació, interacció i sinergia amb les associacions civils de dones del sector, 
es vol continuar donant-li suport durant el nou PDMRM mitjançant una agenda re-
llevant per a les associacions de dones i altres agents participants i el desplegament 
d’una dinàmica de funcionament i facilitació àgil i efectiva, que faciliti la generació 
d’acords. L’objectiu és assolir fites comunes com el d’impulsar actuacions que afa-
voreixin la participació de les dones en el món rural i marítim en espais públics i de 
presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.

– El Programa de mentoria professional entre dones del sector primari ha tingut 
un impacte molt positiu en el món rural. L’any 2020 es va realitzar una prova pilot i, 
donada la bona acollida, durant el 2021 s’ha posat en marxa una nova edició del Pro-
grama, amb el suport de l’Institut Català de les Dones, i ampliant-ne tant la durada 
(de sis mesos a un any) com el nombre de parelles participants (de 4 a 6). Aquesta 
iniciativa ofereix un assessorament personalitzat i individualitzat a les mentorades, 
dones que estan iniciant alguna activitat professional al sector primari o en activitats 
complementàries, com ara agroturisme. La mentoria és possible gràcies a l’acompa-
nyament de les mentores, dones amb projectes empresarials consolidats, que donen 
suport i assessorament al talent femení emergent. Un dels objectius del Programa és 
afavorir la creació d’una xarxa de dones del sector primari.

– A més d’aquest Programa, el DACC ha endegat un pla de formació específic 
adreçat a les dones del món rural i marítim, que compta amb la col·laboració de les 
Escoles Agràries. El primer curs d’aquest pla va ser el «Taller de creació del pla es-
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tratègic de comunicació online». Durant l’any 2020 s’ha dut a terme el curs «Com 
crear un botiga de venda directa virtual», totalment en línia. Durant l’any 2021 
s’han ofert els quatre cursos previstos «Tècniques de negociació efectiva», «Perso-
nal branding», «Com crear una botiga de venda directa virtual (2a edició)» i «Ins-
truments de finançament alternatius i internacionals». Cal avançar, també, que es 
preveu ampliar aquesta oferta formativa durant l’any 2022. La temàtica dels cursos 
ha estat seleccionada conjuntament entre el DACC i el Consell Assessor de Dones 
del Món Rural i Marítim. Aquesta formació es complementa amb la que el DACC 
ofereix a través del Pla anual de transferència tecnològica (PATT).

A tall informatiu, cal apuntar que les principals conclusions de l’avaluació del 
PDMRM 2016-2020 són:

– El disseny del PDMRM és coherent en línies generals. La seva estructura va 
estar condicionada per les eines de planificació del moment en què es va realitzar. 
Existeixen algunes oportunitats de millora en la concreció del/s col·lectiu/s diana i 
les seves necessitats, l’alineació dels objectius, la concreció dels resultats i la dispo-
sició dels indicadors.

– S’ha comptat amb la major part dels recursos previstos per al desplegament de 
les actuacions, si bé alguna actuació no ha pogut ser completada.

– El grau d’execució ha estat pràcticament total. El fet que el sistema d’indica-
dors no inclogués indicadors de resultats (outputs) ha dificultat el seguiment i ava-
luació.

– Destaquen els resultats i canvis impulsats per algunes de les actuacions analit-
zades (programa mentoria, impuls de l’associacionisme, recursos específics en l’àm-
bit pesquer i marítim, etc.) i s’identifiquen oportunitats de millora per algunes altres.

– Els mecanismes de governança han estat estratègics: el Grup de Treball de 
Transversalitat de Gènere (GTTG), la Xarxa de dinamitzadores i el Consell Asses-
sor de Dones del Món Rural i Marítim. El rol del Gabinet Tècnic en aquest procés 
ha estat clau.

Així mateix cal apuntar que les fases d’elaboració del PDMRM 2021-2025 són:
– Fase 1. Preparació del procés de disseny i recull de dades.
– Fase 2. Procés consultiu i participatiu.
– Fase 3. Redacció del document de PDMRM 2021-2025.
En aquest sentit i sobre l’estat actual del procés d’elaboració del nou PDMRM 

2021-2025, durant el mes d’octubre va tancar-se la fase 1, de preparació del procés 
de disseny i recull de dades. En aquesta fase, el DACC ha comptat amb la col·labo-
ració de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan assessor del Govern adscrit a 
l’Institut Català de les Dones creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de les 
mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones 
i homes. En aquests moments s’ha iniciat la fase 2, consistent en el procés consultiu 
i participatiu.

En relació amb l’apartat n), un dels objectius del DACC ha estat i és fomentar 
l’emprenedoria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupabilitat de les per-
sones que volen treballar en el sector agrari. Per fer-ho, el DACC disposa d’una xar-
xa de 14 escoles de capacitació agrària per tal d’impulsar el foment de la formació 
empresarial agrària i el foment de l’emprenedoria agroalimentària.

Per impulsar aquest objectiu va crear-se el Campus Empresarial Agrari (en xarxa 
de les 14 escoles agràries, però ubicat a l’EA Tàrrega) per a dinamitzar a través de 
la formació i la transferència de coneixements en tots els temes de gestió empresa-
rial agrària.

Durant l’any 2021 s’han impartit més de 430 cursos de formació, amb una parti-
cipació de 9.200 alumnes, entre d’altres activitats formatives i jornades.

Finalment, dins de l’estratègia alimentària de Catalunya, en el marc del Pla Es-
tratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) s’està treballant també en l’àmbit de 
la formació i l’assessorament a través d’actuacions adreçades als professionals del 
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sector alimentari i a la ciutadania. En aquest sentit, inclou una sèrie d’eines d’apre-
nentatge i sistemes d’acompanyament per ajudar aquests professionals a dur a terme 
de manera òptima la seva activitat, així com un conjunt de mecanismes per promou-
re el pensament crític entre la ciutadania.

També s’estan establint programes i espais de formació i d’intercanvi de coneixe-
ment adreçats a fomentar l’emprenedoria i la introducció de nous i noves professio-
nals al sector agroalimentari; i dissenyant programes de formació orientats a capa-
citar i acompanyar els i les professionals del sector agroalimentari i altres agents 
implicats en aquest àmbit.

Finalment, pel que fa a l’apartat o), l’Institut Català de Finances (ICF), en col·la-
boració amb el DACC en l’estudi de la viabilitat tècnica dels projectes i aportació 
de garanties addicionals a les operacions, ja disposen de línies de finançament per 
al sector agrari, tant per al finançament d’inversions com per a necessitats de circu-
lant. Així mateix, cal recordar que també ha posat en marxa diverses línies especí-
fiques per a pal·liar danys catastròfics en determinats sectors agraris quan ha estat 
necessari.

Addicionalment, disposa d’una línia específica ICF - Avalis Liquiditat, consis-
tent en préstecs amb aval inclòs, en col·laboració amb el DACC i Avalis de Catalu-
nya SGR, per finançar projectes d’inversió o circulant. Una línia per a pimes i autò-
noms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari.

Així mateix i arran de la pandèmia, també s’ha posat a disposició del sector una 
línia específica ICF Sector Primari Liquiditat, de préstecs per facilitar la liquiditat a 
autònoms i empreses del sector primari que hagin estat afectats per la situació deri-
vada de la COVID-19, que compta amb una garantia addicional de fins al 80% del 
risc de l’operació, per part del Govern.

Durant l’any 2020, el Grup ICF va signar 253 operacions amb titulars del sector 
primari i la indústria agroalimentària per un import agregat de 74,6 M€.

Barcelona, 14 de desembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 61/XIV, sobre la posada en 
marxa d’un pacte català contra la pobresa infantil
290-00047/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 24611 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 61/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la pobresa infantil, us 
informo del següent:

Pel que fa a les lletres a) i b) relatives a la lluita contra la pobresa infantil, en-
fortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones 
i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa –especialment la 
infantil–, l’exclusió social i les desigualtats és un dels objectius del Pla de Govern i 
del Projecte de Pressupostos per al 2022.

En el marc del desplegament del Pla de millora del sistema d’atenció a la infàn-
cia, l’Adolescència, la Joventut i les seves Famílies 2021-2024, també hi figura com 
a objectiu «Combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’eradicació de la pobresa» (entre d’altres, amb la compactació dels ajuts econòmics).
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El projecte de pressupostos preveu destinar 736M€ a la Inclusió Social i a la llui-
ta contra la pobresa.

En quant a la lletra c) relativa a iniciar un estudi sobre la situació de les famí-
lies monoparentals que proposi mesures específiques per a reduir a la meitat el per-
centatge d’aquestes que es troben en situació de pobresa, ja s’estan portant a terme 
actuacions específiques amb l’objectiu de reduir la pobresa en general i en concret, 
entre el col·lectiu de famílies monoparentals. Actuacions que també tenen en comp-
te l’atípica situació sociosanitària i laboral viscuda com a conseqüència dels efectes 
de la Covid-19.

Concretament, i en el marc del Pla interdepartamental de suport a les famílies 
2018-2021, el darrer any 2020, per a les famílies monoparentals, podríem destacar 
les següents mesures:

– Tipus impositiu del 5% a les adquisicions d’habitatge habitual per a famílies 
monoparentals, sempre que la base imposable total, menys els mínims personals i 
familiars, en la darrera declaració de l’IRPF no excedeixi de 30.000 €.

– Suport econòmic a l’alumnat (Beques Equitat) amb atenció a col·lectius espe-
cials: famílies monoparentals (excepcions taxes universitàries).

– Manteniment de bonificacions a la T-Mes, T-Trimestre i T-Jove amb una reduc-
ció del 20% del preu per a les famílies monoparentals i a les famílies nombroses de 
categoria general, i del 50% per a les de categoria especial. Només l’ofereix l’ATM 
de l’Àrea de Barcelona. Manteniment de la targeta T70/90 com a títol o abonament 
multipersonal, exclusiu per a famílies nombroses i monoparentals.

– Manteniment de les bonificacions d’FGC en títols propis, vàlids per a viatjar 
només en FGC: bitllet senzill amb descompte del 50% per a famílies monoparentals 
i nombroses de categoria especial; bitllet senzill amb descompte del 20% per a fa-
mílies nombroses i monoparentals de categoria general; T-família nombrosa (50/30) 
per a famílies nombroses i monoparentals de categoria general i especial; abona-
ment trimestral FGC per a famílies nombroses i monoparentals de categoria general 
i especial; abonaments anuals FGC per a escolars (escoles de la xarxa d’FGC ad-
herides), i abonaments anuals FGC institucions i formació superior.

– Àmbit de llengua. Bonificació per a les famílies monoparentals i nombroses 
en les taxes d’inscripció.

– Descompte de 6 € per cada pensió completa en l’estada a albergs XANASCAT 
per a les famílies monoparentals i nombroses. Gratuïtat del carnet d’alberguista per 
a les famílies monoparentals i nombroses.

Cal assenyalar també que en el marc de l’esmentat Pla interdepartamental de 
suport a les famílies 2018-2021, concretament entre d’altres, en el seu Pla d’acció 
2020, entre les línies d’actuació hi figura: Assegurar la cobertura de les necessitats 
bàsiques de les famílies, amb prioritats estratègiques com: Pal·liar les situacions 
d’alta vulnerabilitat social i teixir els suports necessaris per evitar que cap família 
estigui per sota del llindar de la pobresa, que inclouen objectius operatius com els 
següents:

– Recursos per millorar la protecció de les famílies en situació d’exclusió social 
o en risc de caure-hi, que al seu torn, es concreta en actuacions que es porten a ter-
me com:

Desenvolupar el nou Pla Estratègic de Serveis Socials; Publicar la normativa re-
guladora dels Serveis Bàsics d’Atenció Social; Desenvolupar un nou model de Ser-
veis d’Atenció a l’Entorn Domiciliari; Suport a les entitats del Tercer sector social 
(Confederació Patronal del Tercer sector social); Suport a les activitats que duen a 
terme entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de les dones en risc de pobresa i exclu-
sió social i els seus fills i filles o altres familiars dependents; Publicació del dossier 
temàtic DIXIT: «Famílies en situació de vulnerabilitat»; Suport a les entitats del Ter-
cer sector social (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social).
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– Establir prestacions, ajuts econòmics i reducció de taxes. Amb actuacions com:
Renda Garantida de Ciutadania; ajut econòmic per part, adopció, tutela o aco-

lliment sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar. Convocatòria anual dels 
ajuts per a famílies amb ingressos inferiors a 16.000 € / anuals; Atorgar bestretes en 
les situacions d’impagament de pensions compensatòries amb un termini màxim de 
18 mesos; Deducció dels contribuents que esdevinguin vidus/es, de 150 € o de 300 
€ en cas que el contribuent tingui a càrrec seu un o més descendents; Deducció per 
naixement o adopció de 150 € per a cadascun dels progenitors o de 300€ en cas de 
declaració conjunta; Reduccions variables en les bases imposables i bonificació va-
riable de la quota en funció de l’edat dels fills i la vinculació familiar; Beques men-
jador; Programa per la participació en igualtat de condicions a les activitats d’edu-
cació en el lleure, fent especial èmfasi en els infants en situació de vulnerabilitat; 
Prestació econòmica per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 
col·lectius; Prestació econòmica per atendre les necessitats bàsiques.

En relació a la lletra d) com s’ha apuntat, la Renda Garantida de Ciutadania 
s’adreça a les famílies i, per tant, els menors estan inclosos com a beneficiaris. Les 
famílies que no compleixen amb els requisits establerts però per tenir dret a la pres-
tació, no poden accedir-hi. Per canviar aquesta situació, cal modificar els criteris i 
requeriments d’accés i, per tant, cal modificar la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
Renda Garantida de Ciutadania. En aquest sentit, en la sessió del dia 8 d’octubre de 
2021 de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar 
la creació d’un grup de treball per tal d’avaluar l’estat de la llei i dels requeriments 
d’accés per si s’escau, modificar-los. És en aquest Grup de Treball on es plantejarà 
aquesta situació i s’elaboraran un seguit de conclusions per traslladar-les al Parla-
ment de Catalunya, que és qui té la potestat per modificar l’esmentada llei.

Respecte a la lletra e), l’Observatori dels drets de la infància té diversos grups de 
treball actius, entre els quals cal destacar el grup de treball de pobresa i el grup de 
treball de Covid-19. Aquests dos grups de treball han elaborat, debatut i presentat 
al Ple de l’Observatori diversos anàlisis sobre les múltiples formes de pobresa exis-
tents en la infància i l’adolescència a Catalunya, així com dels impactes rebuts com 
a conseqüència de la Covid-19.

Els resultats d’aquesta tasca analítica i de diagnosi s’han recollit en un docu-
ment-informe, que properament estarà disponible a la web de l’Observatori i que 
porta per títol «Informe que recull bones pràctiques, propostes noves i els principals 
aspectes a millorar en relació amb l’atenció social, mediàtica i econòmica envers 
els infants i adolescents durant la Covid-19 i en cas d’una nova situació de confi-
nament». Concretament, la diagnosi s’ha incorporat a l’apartat núm. 2 de l’Informe 
(Diagnosi: Impacte de la Covid-19 a la població infantil i adolescent).

D’altra banda, cal fer esment a l’estudi «Joventut, Covid-19 i desigualtats. Situ-
ació actual i prospectiva», impulsat per l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) 
de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ). L’estudi es va elaborar durant el 2020 a 
partir d’una anàlisi de les dades i informacions disponibles, i d’una consulta a perso-
nes expertes en els diferents àmbits en què la pandèmia ha afectat les persones joves. 
El juliol de 2020 es va publicar la primera part de l’informe de resultats de l’estudi, 
centrada en l’anàlisi de la situació i les necessitats de la joventut. Aquesta publicació 
està disponible a la web de l’OCJ.

També cal fer referència al Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya 
(SIJove), impulsat i coordinat per l’OCJ. El SIJove té per objectiu proporcionar in-
formació fiable, rellevant i periòdica sobre la realitat juvenil a Catalunya, per tal de 
detectar tendències en la situació del col·lectiu jove i contribuir a identificar neces-
sitats d’intervenció. S’organitza en vuit àmbits temàtics, un dels quals és la inclusió 
social. Aquest àmbit recull indicadors relatius a la pobresa i la desigualtat monetà-
ria, així com a les condicions de vida (tant les condicions materials com les no ma-
terials). A tall d’exemple, alguns dels indicadors que inclou són el risc de pobresa, la 
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desigualtat de la renda, la privació material severa, l’atur de llarga durada o l’índex 
de victimització.

A més, cal afegir que des de l’Observatori dels drets de la infància s’ha definit 
el contingut d’un Sistema d’indicadors d’infància i adolescència de Catalunya que, 
en connexió amb el SIJove, analitzarà les condicions de vida d’infants i adolescents 
i inclourà una dimensió específica d’anàlisi sobre vulnerabilitat social infantil. En 
aquest sentit el sistema, que ha de començar a estar operatiu al llarg dels propers 
mesos, conté diversos indicadors relacionats amb la vulnerabilitat i la pobresa in-
fantil (com ara la taxa de risc de pobresa, la privació material severa o la pobresa 
energètica). Però també incorpora un enfocament multifactorial amb un abast més 
ampli, per no reduir la pobresa infantil, exclusivament, a la pobresa monetària o ma-
terial, i per contribuir a identificar i diagnosticar altres eixos de desigualtat (com ara 
les desigualtats educatives o les desigualtats en l’accés a la salut). Així, el Sistema 
d’indicadors d’infància i adolescència de Catalunya recull tot un conjunt de parà-
metres que permeten analitzar la intersecció entre la pobresa infantil i altres eixos 
de vulnerabilitat que amplifiquen significativament les desigualtats i les situacions 
d’exclusió, com són les condicions socioeconòmiques a la llar d’origen, el gènere, 
l’edat, l’ètnia o el territori.

Finalment, cal indicar que el Departament de Drets Socials col·labora amb 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona en un projecte 
de cribratge de la vulnerabilitat social d’infants i adolescents (0-17 anys). El projecte 
té per finalitat identificar els instruments, criteris i variables que permeten detectar 
la vulnerabilitat social d’infants i adolescents atesos pels diferents sistemes (a nivell 
nacional i internacional) i, a partir d’aquí, construir un sistema de valoració i cri-
bratge de la vulnerabilitat social infantil a Catalunya que pugui ser aplicat de forma 
interdepartamental. En aquest sentit, els grans objectius estratègics del projecte són 
consensuar una definició i un marc conceptual de la vulnerabilitat social d’infants 
i adolescents; identificar els factors de l’infant o adolescent, de l’entorn familiar i 
comunitari i del sistema d’atenció que modulen aquesta vulnerabilitat social, i iden-
tificar instruments per a valorar i cribrar els casos de vulnerabilitat en infants i ado-
lescents de 0 a 17 anys.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 62/XIV, sobre la creació d’un 
registre de persones en situació de soledat no desitjada
290-00048/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 24612 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 62/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’un registre de persones en situació de soledat no desitjada, 
us informo del següent:

Pel que fa a la lletra b) de l’esmentada Resolució, relativa a estudiar la possibili-
tat d’adequar el sistema de recollida d’informació en els registres de seguretat dels 
cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers de la Generalitat de Catalunya, en les 
intervencions fetes en domicilis i en el cas de trobar-hi cadàvers, per a incloure-hi, si 
s’escau i sempre que sigui possible determinar-ho, la situació de soledat no volguda 

Fascicle tercer
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dels ocupants, i incorporar aquesta informació en el registre oficial, l’acreditació i 
la certificació de la defunció és responsabilitat dels serveis mèdics. En casos de tras-
passos certificats com a naturals, la dotació de seguretat ciutadana al lloc dels fets, 
principalment, du a terme una actuació de caire assistencial; en la resta de casos, en 
especial en casos de mort violenta (homicidi, suïcidi o accidental), la tasca policial 
està orientada a la preservació dels indicis i vestigis i a la investigació policial. Res-
pecte a les intervencions realitzades en domicilis en què es localitzen cadàvers, es 
recull i es registra aquella informació que resulta d’interès policial.

Per incorporar informació relativa a la situació de solitud en el registre, caldria 
definir en primer lloc, què s’entén per situació de solitud no volguda en casos de de-
cés. Diferents estudis apunten que la solitud impacta en la salut física i mental de 
les persones grans i que sovint s’associa amb un major risc de mortalitat. En alguns 
casos s’han trobat persones grans difuntes en els seus domicilis dies després de la 
mort i es podria objectivar una situació de solitud no volguda o d’aïllament social 
perquè el domicili presentava indicis clars de viure en solitud i la declaració dels 
veïns també ho constatava. En aquests casos es podria arribar a determinar que la 
persona es trobava en una situació de solitud no volguda entesa com a aïllament.

En aquest sentit, des de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) existeix la voluntat de col·laborar en tot projecte o iniciativa relativa a la crea-
ció d’un registre sobre aquesta qüestió i valorar-ne, d’acord amb les directrius de qui 
lideri el projecte, la seva viabilitat, entesa tant des del punt de vista operatiu –possi-
bilitat de recollir la informació i explotar-la–, com de la viabilitat legal de compli-
mentar un registre d’aquestes característiques.

Cal destacar que la PG-ME disposa d’una instrucció perquè en aquells casos 
en què no hi ha indicis de delicte de maltractament, però es constata una situació 
de vulnerabilitat que pot comportar risc, la dotació de seguretat ciutadana recull 
aquesta informació i el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) la tracta, la verifica i la 
trasllada a serveis socials mitjançant ofici per tal d’informar d’aquesta situació de 
vulnerabilitat.

Els objectius del seguiment policial són obtenir la informació necessària sobre 
la persona vulnerable que permeti realitzar un mapa de seguretat, tot identificant els 
factors protectors i els factors que poden representar un perill. També s’informa la 
persona vulnerable de mesures d’autoprotecció i de la xarxa de recursos disponibles 
al territori que són específics per a persones grans.

La valoració integral del cas permet al GAV l’adopció de les mesures de protec-
ció policial que millor s’ajusten a les necessitats de protecció de la persona. Totes 
les mesures s’encaminen a vetllar per la seva seguretat i integritat. Per assolir aquest 
objectiu, es té en compte si es tracta o no d’una situació de risc i perill immediat i, 
per tant, es requereix o no d’una intervenció urgent per part de la PG-ME.

Atès que la intervenció activa de l’entorn de les persones grans soles pot ser un 
important element de protecció, des de la PG-ME, i en col·laboració amb entitats 
externes, es preparen i difonen materials amb indicadors que permeten detectar i 
alertar de situacions de vulnerabilitat i/o risc de maltractament de persones grans 
en situació de solitud.

Pel que fa als Bombers de la Generalitat, actualment els seus sistemes d’infor-
mació recullen la informació relativa a les persones que resulten afectades en els 
sinistres en què realitzen la intervenció. En el període 2022-25 s’introduiran canvis 
tecnològics i dels processos operatius que permetran ampliar la informació que es 
recull a les intervencions amb la relacionada amb les situacions de soledat no vol-
guda.

Els Bombers de la Generalitat estan sensibilitzats envers les problemàtiques de 
caràcter social i emprendran accions per col·laborar en els programes d’intervenció 
que s’impulsin, com ja es va fer amb el programa pilot engegat per a la detecció de 
la pobresa energètica.
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Respecte a l’apartat c) de la Resolució, que insta el Govern a incloure en els re-
gistres d’èxitus generals la detecció de la situació de soledat no volguda, si s’escau 
i en el cas que sigui possible determinar-ho, la informació de les defuncions sense 
intervenció forense es recull en el document Certificat mèdic de defunció/Butlleta 
estadística de defunció (CM/BED). Aquest document és únic a tot l’estat i és impres-
cindible per a inscriure la defunció al Registre Civil (veure llei del Registro Civil, 
Capitulo 3: inscripción de la defunción; pàg. 81487-81488). En aquest sentit, es trac-
ta d’un document oficial de la «Organización médico colegial de España» el qual no 
pot ser modificat de forma específica per part de Catalunya.

El certificat mèdic, una vegada inscrita la defunció al Registre Civil, s’envia a 
l’Instituto Nacional de estadística (INE). L’INE digitalitza els documents i els fa 
arribar als Registres de Mortalitat de les CCAA, encarregats de codificar les cau-
ses de mort seguint les instruccions de la CIM-10 i respectant els acords i criteris 
únics a nivell estatal. No es recull cap més informació que no sigui la que consta en 
el CM/BED.

En relació a la lletra d) en la que es planteja incloure en el contracte programa 
dels serveis socials una fitxa específica per a la creació de programes de lluita con-
tra la soledat no volguda que permeti incrementar el finançament dels ens locals que 
disposen de projectes amb relació a aquest fenomen, i la lletra e) que al seu torn, 
encomana al Govern a incorporar en els serveis d’atenció domiciliària mesures i 
serveis específics que millorin l’atenció a les persones grans en situació de soledat 
no volguda, el contracte programa 2022-2025 preveu en la fitxa del Servei d’Atenció 
en Entorn Domiciliari (SAED,) com a població destinatària del servei, entre d’al-
tres: Persones en situació de soledat o aïllament social. I un dels objectius fixats és 
el de Prevenir i oferir suports domiciliaris per donar resposta a necessitats relacio-
nals, enteses com aquelles situacions de necessitat derivades dels vincles socials, 
tant en l’entorn familiar com en el comunitari. Ja sigui per la manca de relacions o 
per l’existència d’unes relacions disfuncionals que creen risc a les persones en el seu 
desenvolupament psicosocial.

També es preveu incloure al Contracte Programa 2022-2025 la fitxa d’envelli-
ment KM0, que tracta, entre d’altres, la lluita contra la soledat no volguda especial-
ment per la gent gran.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 63/XIV, sobre el pagament 
dels deutes pendents als centres residencials
290-00049/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 24613 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 63/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre el pagament dels deutes pendents als centres residencials, us informo 
del següent:

Pel que fa als apartats a) i b) de la Resolució relatius a: fer efectius els pagaments 
pendents des del mes de gener del 2021 als centres residencials, tant pel que fa a 
l’anomenat plus Covid com a d’altres relacionats amb el finançament de les places 
residencials; i a fer efectius tots els pagaments pendents de l’any 2020 als centres 
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residencials, el Departament de Drets Socials està fent les gestions corresponents 
per fer efectius els pagaments pendents, des del mes de gener del 2021, als centres 
residencials per tots els conceptes vinculats amb les places esmentades, tant per a la 
facturació ordinària, com la de sobrecostos (inclou places reservades), com les fac-
tures dels dispositius d’emergència i les sol·licituds d’indemnitzacions per serveis no 
prestats. Així mateix, s’estan realitzant les gestions per desencallar els pagaments 
pendents de l’any 2020. A data 11/11/2021, del total de factures presentades per les 
entitats, el Departament ja ha gestionat els manaments de pagament del 98,53% dels 
imports per l’any 2021 (fins agost) i el 98,99% per l’any 2020.

Respecte als apartats c) i d) en els que s’insta el Govern a: acordar amb el sec-
tor representatiu de les residències no acreditades les compensacions econòmiques 
necessàries derivades de la reserva de places buides per la Covid-19; i a, acordar 
amb el sector representatiu dels centres de dia les compensacions econòmiques ne-
cessàries derivades de la reducció de places per motius de la Covid-19, les residèn-
cies estan totes registrades. Les residències poden ser privades 100% i per tant, no 
tenen «places acreditades». Es va sol·licitar la reserva de places buides a totes les 
residències per poder fer sectorització i aïllament en situació COVID. En el cas de 
les residències no acreditades, no se’ls va pagar res per aquesta reserva de places 
buides ja que aquesta era absolutament necessària. Calia que el centres disposessin 
d’habitacions lliures individuals perquè en el cas confirmat de COVID19 positiu, es 
poguessin fer els aïllaments corresponents. Sense habitacions lliures no hagués estat 
possible portar-los a terme.

El pla de contingència va ser el mateix en tots els serveis residencials, indepen-
dentment de la seva titularitat. És per aquest motiu que tot i que en residències no 
acreditades es va implantar la necessitat de disposar de places buides, no s’han pagat 
aquestes places, ja que el Departament de Drets Socials no hi té cap vinculació en 
la provisió dels serveis que presten.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 65/XIV, sobre la lectura i 
l’edició
290-00051/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 25092 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 65/XIV, sobre la 
lectura i l’edició (tram. 290-00051/13), us informo del següent:

a) Continuar donant suport al sector editorial i a millorar les línies de crèdit per 
ajudar a recuperar la força perduda en aquest sector i el talent creatiu i literari de 
Catalunya.

Hi ha un augment previst de 785.000 euros en el pressupost de la ILC 2022 per 
tal de consolidar les seves línies de subvencions: beques per a la creació literària, 
beques per a la traducció literària, subvencions per a la investigació literària, sub-
vencions per a projectes de difusió de la recerca en l’àmbit de les lletres, subven-
cions per a la promoció d’activitats literàries, subvencions per a projectes d’entitats 
que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes, subvencions 
per a l’edició d’obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris, subven-
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cions a editorials per a la traducció d’obres literàries, subvencions per fomentar el 
contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors.

L’ICEC continuarà donant suport al sector editorial a Catalunya mitjançant tres 
tipus d’ajut:

1. Subvencions adreçades al sector editorial: ajuts a fons perdut. Edició en llen-
gua catalana o occitana. Concedits per l’Àrea de Llibre.

Producció editorial en català o occità: ajut de concurrència no competitiva. Té 
per objecte reforçar la capacitat de publicació de les editorials catalanes, contribuint 
a l’existència d’un teixit editorial sòlid i divers, posant a disposició de la ciutadania 
un ampli i variat catàleg en català o occità.

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

700.000 euros 700.000 euros 1.100.000 euros

Producció editorial d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc di-
fosos en llengua catalana o occitana: l’any 2021 s’especifiquen com a objecte les 
temàtiques i gèneres poc difosos, amb una modalitat pròpia per al còmic. Aquesta 
línia d’ajuts, en concurrència competitiva, prioritza aquelles obres d’alt interès ja 
sigui per temàtica, gènere o valor patrimonial, propiciant l’enriquiment del catàleg 
editorial disponible.

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

120.000 euros
350.000 euros 

(100.000 modalitat còmic 
i novel·la gràfica)

533.000 euros

Suport a empreses editorials de música: inclou l’edició de partitures d’especial 
interès cultural o de difícil comercialització, la digitalització de partitures i la realit-
zació d’activitats adreçades a la promoció i comercialització del catàleg.

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

90.000 euros 90.000 euros 90.000 euros

Edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana: ajut introduït el 2021 i 
adreçat a empreses i entitats sense ànim de lucre privades editorials per a l’edició 
d’audiollibres.

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

No n’hi ha 75.000 euros 50.000 euros

2. Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials: ajuts de tipus financer 
en què es retorna part o la totalitat de l’ajut. Concedits per l’Àrea de Desenvolupa-
ment Empresarial. Amb una doble modalitat de préstec i subvenció, on es retorna 
una part de l’ajut (préstec) i la resta (subvenció) només es comença a tornar (parcial-
ment o total) si el projecte entra en beneficis. En cas que el projecte acabi generant 
pèrdues, la subvenció no s’ha de retornar.

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

2.300.000 euros 2.458.000 euros 2.498.000 euros

3. Préstecs ICF: préstecs per a actiu fix i circulant per a editorials / Cultura Li-
quiditat: gràcies a un conveni signat amb l’ICF i el Departament de Cultura el 2013, 
i renovat el 21 d’abril de 2021, l’ICF posa a disposició de les empreses culturals  
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20 M€ amb una cobertura del 80% del risc amb un Fons de Garantia constituït pel 
Departament de Cultura. Gestionats per l’Àrea de Desenvolupament Empresarial.

Aquest conveni contempla 3 modalitats de préstecs amb les seves condicions 
diferenciades:

– Entitats Culturals (modalitat actiu fix): préstecs per a fer front a l’adquisició 
d’actiu fix amb la cobertura de risc del Fons de Garantia del Departament de Cultura.

– Entitats Culturals (modalitat actiu circulant): préstecs per a fer front a necessi-
tats d’actiu circulant o tresoreria amb la cobertura de risc del Fons de Garantia del 
Departament de Cultura.

– Cultura Liquiditat: préstecs per a fer front a necessitats d’actiu circulant causats 
per l’impacte de la COVID-19 (actius des del mes d’abril de 2020).

A més, esmentem altres ajuts que enforteixen el sector en el seu conjunt:
Àrea del Llibre té una línia d’ajut per a la modernització de llibreries: 

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

300.000 euros 400.000 euros 500.000 euros

Una per a organització de fires i salons del llibre: 

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

100.000 euros 100.000 euros 100.000 euros

I per a l’any 2022 està prevista una nova línia per a la l’establiment de llibreries 
en municipis que no en tenen (dotació inicial prevista 2022: 45.000 euros).

L’Àrea de Desenvolupament Empresarial té una altra modalitat, aportacions 
reintegrables a projectes culturals, on també s’hi poden presentar editorials; una lí-
nia de consultories, i un servei de formació empresarial.

L’Àrea de Mercats ofereix una línia de subvencions per a internacionalització 
del sector del llibre i la possibilitat d’assistir a fires internacionals del llibre sota el 
paraigua de l’ICEC i la marca «Catalan Books», com per exemple a la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara (Mèxic).

Dotació inicial 2020 Dotació inicial 2021 Dotació inicial prevista 2022

200.000 euros 250.000 euros 400.000 euros

Per a l’any 2022 està prevista una presència destacada del llibre i la cultura ca-
talanes a la London Book Fair gràcies a l’organització de la Catalan Culture Spot-
light (del 5 al 7 d’abril del 2022). L’ICEC ha publicat una línia d’ajuts específica per 
assistir a aquest esdeveniment que contribuirà a posicionar la cultura i la llengua 
catalanes en els mercats editorials mundials. El sector compta amb el suport de les 
oficines de l’ICEC a Londres, París, Berlín i Brussel·les. Aquesta línia d’ajuts s’ha 
convocat el passat octubre de manera anticipada amb pressupost 2022 per un import 
de 75.000 euros.

L’Àrea de Públics organitza una campanya de promoció de la lectura en la in-
fància:

«Fas 6 anys. Tria un llibre». Consisteix a trametre, a tots els nens i nenes de Ca-
talunya que han fet o faran 6 anys, una targeta que podran bescanviar per un llibre 
infantil fins a 13 €. El pressupost és de 530.000 euros i es vehicula a través d’una 
subvenció directa al Gremi de Llibreters. De 2016 a 2021, el percentatge de partici-
pació d’infants catalans sobre el cens ha augmentat 12 punts, del 38,3% al 50,7%. La 
de 2021 ha estat la sisena edició (del 15 d’octubre al 30 de novembre).

b) Revisar les bases del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya per a 
adaptar-lo al context de represa i transformació i a la voluntat de cooperar amb les 
institucions que formen part del Consell de la Mancomunitat Cultural.
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El Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya s’està reformulant per tal 
d’adaptar-lo al context de represa i transformació. Es preveu treballar-hi amb la me-
todologia emprada satisfactòriament ja a d’altres unitats del Departament de cultura 
i treballar-hi durant el 2022 per tal de tenir-lo operatiu de cara a 2023.

c) Continuar reforçant els ajuts als ajuntaments per a la compra de fons bibliogrà-
fics per a les biblioteques públiques i, si les disponibilitats pressupostàries ho per-
meten, a tornar a dotar amb un 1 milió d’euros addicional els ajuts per a la compra 
de novetats bibliogràfiques en català i occità.

Des de la nostra DG s’ha continuat reforçant la compra de documents per a les 
biblioteques públiques. La proposta de despesa per a 2022 és la següent:

– Col·leccions Servei de Biblioteques revistes i biblioteca digital [Premsa, revis-
tes, llibres i altres publicacions] 1’3 M€

– Compra documents biblioteques municipals [Adquisició llibres CB i diaris bi-
blioteques CONCURRÈNCIA] 2’9 M€

– Compra llibres en català [Nova convocatòria SAB (Novetats editorials) CON-
CURRÈNCIA] 3’4 M€

– Col·leccions Servei de Biblioteques llibres [Adquisició de fons bibliogràfic] 1’1 M€
d) Crear una biblioteca digital per al sistema educatiu i a reforçar el Pla de lectu-

ra de centre, amb la col·laboració, si escau, del Departament de Cultura, dins el Pla 
nacional del llibre i la lectura de Catalunya.

És previst treballar aquestes qüestions amb el Departament d’Ensenyament dins 
de les comissions del Pla nacional del llibre i la lectura. Paral·lelament la Direcció 
general té previst treballar una línia de subvenció als municipis per donar suport els 
plans lectors de centres educatius si s’aprova el pressupost 2022.

Barcelona, 14 de desembre de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00005/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 25206 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 5/XIV, sobre les polítiques d’habi-
tatge (tram. 390-00005/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1.d) de l’esmentada Moció, tal i com es va avançar en l’informe 
de compliment relatiu als punts 1.a) i 1.c), en aquests moments, l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya (AHC) està mantenint contactes amb la SAREB en relació als 
habitatges ja cedits i altres que es podrien traspassar en el marc del conveni subscrit 
anteriorment. També, s’està en procés de revisió dels convenis de col·laboració amb 
entitats financeres en matèria de cessió d’habitatges, amb l’objectiu de mantenir-los 
i ampliar-los. I, pel que fa a la proposta de recuperació que l’acord situa l’any 2022, 
amb pressupost i calendari per a l’any 2023, el Govern destaca que en primer lloc, 
cal esclarir la situació relacionada amb les cessions d’habitatges i els convenis vi-
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gents i exhaurits, per posteriorment, en funció de la situació, estudiar la viabilitat 
jurídica i pressupostària per a entomar un pla d’obtenció en els termes de l’acord.

Barcelona, 15 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 18/XIV, sobre la situació social
390-00018/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 24616 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 18/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació social (tram. 390-00018/13), us informo del següent:

L’informe de compliment relatiu a l’apartat a) de la Moció, sobre l’elaboració 
d’un informe de la situació social de Catalunya de caràcter anual, serà lliurat en el 
termini previst en el mateix i en concret, com a molt tard el 31/12/2021.

Pel que fa a la lletra b) de la Moció relatiu a la revisió de la cartera de prestacions 
econòmiques de caràcter social per optimitzar la complementarietat amb el sistema 
de renda garantida, unificar altres ajuts, suports i prestacions existents, i buscar l’efi-
ciència tant del sistema, com dels mecanismes d’accés, cal assenyalar que un dels 
objectius de legislatura de la Direcció General de Prestacions Socials és l’ordenació 
i compactació de les prestacions econòmiques regulades des de Catalunya, com són 
les prestacions derivades de la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic i de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania. La Llei 13/2006 
ja preveu dues prestacions, una que complementa les pensions contributives fins al 
llindar de la Renda Garantida de Ciutadania i l’altra, en relació a les pensions no 
contributives, que les complementa fins al llindar de la Renda Garantida de Ciuta-
dania per a un únic beneficiari.

Aquesta ordenació ha de suposar una simplificació tant per al ciutadà en l’accés 
a les mateixes, com per a l’Administració en la seva gestió, així com més eficiència i 
una major transparència en la seva tramitació. En aquest sentit, el Departament té en 
marxa un projecte de Transformació Digital de la Protecció Social, eina totalment 
imprescindible per poder assolir aquest objectiu, ja que ens permetrà homogeneïtzar 
i automatitzar els processos de tramitació de les prestacions econòmiques. Aquesta 
transformació ens permetrà incorporar noves prestacions d’una manera àgil i ràpida, 
incorporar a la tramitació els canvis normatius d’una manera ràpida i senzilla, tenir 
les dades consolidades amb la qualitat, integritat i disponibilitat exigibles, incorpo-
rar eines d’interoperabilitat per a poder acreditar els requisits d’accés a les presta-
cions de manera fefaent, pel fet d’obtenir la informació directament de l’administra-
ció i òrgan gestor de la mateixa, i permetre que el ciutadà pugui sol·licitar i accedir 
a la situació dels seus tràmits i prestacions en temps real, sense haver d’aportar do-
cumentació en poder de l’administració, etc. Actualment ja hi ha quatre prestacions 
econòmiques que s’estan gestionant mitjançant aquesta plataforma digital.

Cal recordar, però, que d’altres prestacions com la Pensió no Contributiva per 
jubilació o invalidesa, són de regulació estatal, i això dificulta l’equiparació d’avan-
tatges, la modificació de les normes que les regulen i, per tant, la seva confluència 
i compactació. En el cas del complement de pensió no contributiva, la regulació es-
tatal fixa un límit que impedeix que aquest complement permeti assolir la quantia 
de la Renda Garantida de Ciutadania per a un ciutadà. Augmentar aquest límit s’ha 
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plantejat a l’Estat en diferents ocasions, sense que de moment s’hagi obtingut cap 
resposta satisfactòria.

Pel que fa a la Renda Garantida de Ciutadania i també amb l’objectiu de la le-
gislatura al que ja ens hem referit en el primer paràgraf, la sessió de la Comissió de 
Govern de la RGC de 8/10/2021 va aprovar la creació d’un grup de treball per tal 
d’avaluar l’estat de la Llei 14/2017 de Renda Garantida de Ciutadania i afrontar, si 
s’escau el debat de la seva modificació.

Respecte al punt c) de la Moció en el que s’insta el Govern, entre d’altres, a re-
duir de manera urgent la llista d’espera per a accedir a una prestació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, el Departament de Drets Socials ja per-
met actualment, la presentació telemàtica de les sol·licituds de valoració de grau de 
dependència i té previst iniciar el 2022, nous projectes informàtics que permetin 
potenciar la transmissió d’informació i dades relacionades amb la dependència, en-
tre ens locals i el Departament, evitant en la mesura del possible, el format paper.

En el moment d’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 36/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència, cada comunitat autònoma va organitzar-se internament per a la gestió i 
resolució de les sol·licituds presentades, algunes amb un únic procediment i d’altres 
amb dos.

Catalunya va optar per la gestió de les sol·licituds mitjançant dos procediments 
diferenciats. Un procediment inicial de reconeixement de grau i un de posterior que 
atorgués drets: serveis i/o prestacions. Aquest funcionament amb dos procediments 
permet la diferenciació entre l’òrgan de valoració extern (SEVAD) i l’òrgan gestor 
que acorda l’atorgament de prestacions i serveis (ens locals).

Un canvi cap a un únic procediment de reconeixement de la situació de depen-
dència requeriria un anàlisi complert que mostrés una millora en la eficiència en 
la gestió i actualment el Departament no té previst una actuació en aquest sentit. 
D’altra banda, esmentar que des del Departament de Drets Socials es considera més 
operatiu que la tramitació estigui descentralitzada i propera al territori des del qual 
sorgeix la necessitat.

En relació al punt d) de la Moció en el que s’insta el Govern a equiparar les pres-
tacions socials que depenen de la Generalitat de les famílies monoparentals feme-
nines i les famílies nombroses, la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a 
les famílies nombroses d’àmbit estatal, té per objecte establir la definició, l’acredita-
ció i el règim de les famílies nombroses, d’acord amb el que preveu l’article 39 de la 
Constitució. Els beneficis establerts a l’empara d’aquesta Llei tenen com a finalitat 
primordial contribuir a promoure les condicions perquè la igualtat dels membres de 
les famílies nombroses sigui real i efectiva en l’accés i el gaudi dels béns econòmics, 
socials i culturals.

En el seu article cinquè estableix que correspon a la comunitat autònoma de resi-
dència de la persona sol·licitant, la competència per al reconeixement de la condició 
de família nombrosa, així com per a l’expedició i la renovació del títol que acredita 
aquesta condició i categoria. Als efectes d’aquesta Llei, aquest títol té validesa a tot 
el territori estatal sense necessitat de cap acte de reconeixement. El contingut mínim 
i indispensable per assegurar la seva eficàcia s’ha de determinar en el desplegament 
reglamentari d’aquesta Llei.

Per altra banda, el Decret 151/2009, de 29 de setembre, d’àmbit autonòmic, té 
per objecte el desenvolupament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies, en l’àmbit de les famílies monoparentals, del reconeixement de la 
condició i l’acreditació d’aquestes, i de les famílies nombroses, i del règim de diver-
ses prestacions econòmiques i ajuts que el Govern de la Generalitat, mitjançant el 
departament competent en matèria de polítiques familiars, atorga a les famílies en 
desenvolupament d’aquesta Llei.
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Així doncs el Govern de la Generalitat ha d’impulsar prestacions i ajuts que po-
den ser equiparats tant per a les famílies nombroses com per a les monoparentals. 
I així ho està fent. Un exemple el podem trobar en la prestació per a famílies en què 
hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, la bonificació de 100€ 
més, és tant per a les famílies nombroses com per a les famílies monoparentals. 
O en el cas de la puntuació que dona el departament d’Ensenyament per entrar en 
un centre escolar (15 punt més, tant si són FN com FM).

També hi ha equiparació entre famílies monoparentals i nombroses en relació 
a la reducció en l’impost sobre transmissions patrimonials en l’adquisició d’habi-
tatges. D’acord amb l’article 91 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic, les famílies monoparentals també te-
nen reducció del 5% en el tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble 
que ha de constituir l’habitatge habitual sempre i quan, la suma de les bases impo-
sables en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les per-
sones membres de la família monoparental, no sigui superior a 30.000 €. Aquesta 
quantitat s’ha d’incrementar en 12.000 € més, per cada fill o filla que excedeixi del 
nombre de fills/es que la legislació vigent exigeix com a mínim, perquè una família 
tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial. Aquesta re-
ducció i els requisits són igualment aplicables per al cas de les famílies nombroses.

També hi ha equiparació entre famílies nombroses i monoparentals en relació a 
les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universi-
taris, per tal que cap persona amb mèrits suficients quedi exclosa dels estudis per 
raons econòmiques. Hi ha algunes consideracions específiques a favor de les famí-
lies nombroses i monoparentals pel que fa al càlcul de la seva renda familiar com-
putable. Concretament, es dedueixen en el còmput de la renda familiar:

– Les famílies nombroses i monoparentals de categoria general poden deduir 
525 euros per cada germà/na (inclòs estudiant sol·licitant) que visqui al domicili 
familiar. Aquesta quantitat puja fins el 803,25 euros per a les famílies nombroses i 
monoparentals de categoria especial.

– Quan el sol·licitant es trobi afectat per un grau de discapacitat igual o superior 
al 65%, la deducció aplicable sobre la seva persona és de 2.000 €.

– Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quanti-
tats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

– Si les deduccions no comporten l’assignació d’un tram de renda inferior, s’ator-
ga automàticament un tram amb major descompte al que se li assignaria a una famí-
lia no monoparental (excepte en els casos de les famílies situades en el tram màxim 
de renda)

Ara bé, totes aquelles prestacions, ajuts o bonificacions que no depenguin de la 
Generalitat sinó d’altres administracions públiques no depèn del Govern poder-les 
equiparar. Així, la principal demanda que tenen les famílies monoparentals, com 
les bonificacions que atorga hisenda, els descomptes de les universitats, els IBI, etc., 
no els podran obtenir si no són aquestes administracions que decideixen atorgar-les. 
En concret i pel que fa a les bonificacions universitàries que obtenen les famílies 
nombroses cal especificar que són compensades a nivell estatal però no així quan es 
tracta de famílies monoparentals. Per aquest motiu, en aquests moments la Genera-
litat està avaluant l’impacte econòmic que suposaria la bonificació universitària en 
famílies monoparentals a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

El mateix passa amb totes les bonificacions o descomptes que les empreses priva-
des decideixen aplicar. Són aquestes les que decideixen si les volen equiparar o no.

El fet que l’Estat reguli la Família nombrosa i no la monoparental fa que les 
prestacions o bonificacions associades siguin diferents. I això difícilment es podrà 
canviar des del Govern de la Generalitat.

Pel que fa al punt e) en primer lloc, constatar que tant el Departament de Drets 
Socials, com d’altres departaments del Govern implicats en la protecció dels infants 
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en situació de risc, treballen en tot moment, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima 
eficiència i eficàcia en aquesta matèria i en concret, respecte a l’aplicació dels pro-
tocols de protecció.

D’altra banda, des del Departament de Drets Socials (anteriorment Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies) s’està treballant en l’elaboració del Pla Integral 
d’atenció a la infància i adolescència de Catalunya, en coordinació i amb la partici-
pació dels departaments de Salut i d’Educació.

Aquest no es basa únicament en un pla de protecció a la infància –d’acord amb la 
Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants, apro-
vada pel Ple del Parlament al desembre de 2018–, sinó que avança i va més enllà, 
amb un pla específic que presti una atenció integral a la Infància i a l’adolescència, 
per a tota la canalla del país, un plantejament holístic, centrat en la infància i l’ado-
lescència que més enllà de protecció ofereixi atenció integral.

El Govern de Catalunya treballa en aquest sentit, amb una visió integral i tran-
versal, aplicada a totes les polítiques públiques què, consensuades i fixades mit-
jançant el Pla de Govern, han d’executar-se a través dels diferents departaments, 
d’acord amb els seus respectius àmbits d’actuació, però de manera transversal, mit-
jançant una acció de Govern conjunta que coordina la participació i la implicació de 
totes les forces necessàries per fer front als reptes de futur.

Aquest Pla no cerca només la simplificació dels protocols, sinó garantir l’efec-
tivitat i l’eficiència de la protecció als infants en situació de risc, així com des de 
l’àmbit sanitari i de la salut de l’infant, garantir l’assistència necessària davant les 
necessitats detectades, d’acord amb uns principis d’equitat, accessibilitat i universa-
litat que caracteritzen el sistema nacional de salut.

Les línies estratègiques del Pla Integral d’atenció a la infància i adolescència de 
Catalunya, així com els objectius estratègics, van ser aprovats a la Taula Nacional 
celebrada el 19 de novembre de 2020, i són:

– Línia estratègica 1: La centralitat de les polítiques d’Infància i Adolescència. 
L’Infant i l’Adolescent al centre de les polítiques públiques.

– Línia estratègia 2: Promoció dels Drets i apoderament pel seu exercici.
– Línia estratègica 3: Projecte vital propi. Camí cap a l’Emancipació.
– Línia estratègica 4: Atenció a la infància i adolescència en situació de vulnera-

bilitat. Pla de millora del sistema d’atenció.
Destacar, dins de la línia estratègica 2, el dret a la salut integral, dels infants i 

adolescents i com la situació viscuda, com a conseqüència de l’afectació de la pan-
dèmia per la SARS-CoV-2, a la que hem hagut de fer front en irrompre de manera 
inesperada i impactant de ple en la salut de les persones, ha requerit d’un replante-
jament en les fórmules fins a dia d’avui, emprades pel sistema de salut i ha alterat 
tots els procediments formalment establerts en l’àmbit públic per atendre situacions 
no previstes.

Més enllà del contagi per la Covid-29, aquesta malaltia insòlita ha produït una 
situació anòmala, ha comportat conseqüències no previstes i efectes colaterals so-
bre la salut de les persones, especialment infants i adolescents, amb afectació per 
exemple, sobre la salut emocional i la salut mental, i amb incidència sobre patologi-
es de base de persones diagnosticades amb diferents malalties i en diferents graus 
d’afectació.

La Covid-19 també ha posat de manifest necessitats que com a sistema de salut 
ja havíem detectat i sobre les que cal treballar, reformular i intensificar els mitjans 
(tècnics, econòmics, materials i humans) per a implementar-les.

El passat 10 de novembre, el Departament de Salut va presentar el nou Pla de 
Salut 2021-2025, en el que s’està treballant, que fixa entre d’altres, les línies priori-
tàries d’actuació en un horitzó de 4 anys, fruit, en molts casos, de l’afectació de la 
pandèmia sobre la salut de les persones i el sistema sanitari, modificant substancial-
ment qualsevol previsió en la prestació de serveis i la demanda d’atenció en salut, 
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d’acord amb les patologies que com a conseqüència directa d’aquesta afectació han 
incrementat.

Entre aquestes, cobra especial atenció, d’acord amb l’objecte d’aquest apartat que 
recull la moció, l’atenció a la infància i l’adolescència. Conscients de l’impacte de la 
pandèmia sobre la salut d’infants i joves, des del Departament de Salut enfortim les 
mesures adreçades a aquest col·lectiu i treballem per adequar la resposta del sistema 
públic de Salut de Catalunya per pal·liar aquesta incidència, posant a disposició tots 
els mitjans necessaris per revertir-ne els efectes sobre la salut dels més joves.

En aquest sentit, reforcem el Programa Salut i Escola (PSiE), impulsat mitjan-
çant l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, que té com a objectiu mi-
llorar la salut dels infants i adolescents, el seu benestar biopsicosocial, a través d’ac-
cions de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia i de les situacions de risc 
i d’atenció precoç als problemes relacionats fonamentalment amb la salut mental, la 
salut afectiva i sexual, les addicions associades a les TICS, al consum de drogues, 
alcohol i tabac, la violència i la salut alimentària. Impulsat conjuntament amb el De-
partament d’Educació, a través dels instituts de secundària, el valorem imprescindi-
ble per la important funció que desenvolupa, que permet que l’alumnat rebi suport 
sanitari i educatiu, adaptat de manera personalitzada a les seves necessitats, per as-
solir el màxim d’autonomia.

Especialment, donades les conseqüències de la pandèmia descrites anteriorment, 
aquest programa es fonamental per aprofundir l’atenció a l’alumnat amb patologies 
de salut mental, així com els que pateixen malalties cròniques i necessitats comple-
xes d’atenció. Aquest programa és l’eina que garanteix l’accés, aplicant els principis 
d’equitat i universalitat de l’assistència sanitària, amb una intensificació de les ac-
tuacions en les àrees de major necessitat. El programa s’executa a través dels centres 
d’atenció primària de salut del SISCAT, referents de salut del sistema sanitari, mit-
jançant els professionals sanitaris d’infermeria que en la vessant de salut comunità-
ria es desplacen als centres educatius del seu territori.

Fa efectives dos tipus d’intervenció: individual, adreçada a l’etapa de l’adoles-
cència i joves, amb Consulta Oberta en un espai del centre docent on els alumnes 
accedeixen de manera espontània amb privacitat i confidencialitat per resoldre dub-
tes, realitzar escolta activa, detectar senyals d’alarma i acompanyar en l’orientació 
cap a l’atenció dels possibles problemes de salut dins del sistema sanitari. I de tipus 
grupal, amb activitats d’educació i promoció de la salut i de prevenció de la malaltia 
(tallers, seminaris, xerrades) dins del grup de la classe, vinculades i complementà-
ries al pla d’acció tutorial i coordinades amb els docents.

Per això, donada la funció que desenvolupa, que permet donar suport sanitari i 
educatiu a l’alumnat, adaptat de manera personalitzada a les seves necessitats, per 
assolir el màxim d’autonomia, i a la vegada procurar una atenció reforçada i més di-
recta sobre l’alumnat, estem treballant, més enllà de dotar tots els centres educatius 
de secundària de la figura clau d’infermeria, per mirar d’ampliar-ho a les escoles de 
primària i incrementar-ne el nombre de professionals.

En aquesta línia, el Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’Aten-
ció Primària, preveu la incorporació fins a finals del 2021 d’un total de 150 profes-
sionals referents de benestar emocional comunitari destinats als EAP amb majors 
necessitats socials (grups de població amb més necessitats socioeconòmiques, joves, 
gent gran, persones que viuen soles, etc.), dels que ja s’han incorporat 45 professio-
nals.

També valorem fonamental i imprescindible, davant els efectes produïts per la 
pandèmia en infants i adolescents, que han viscut situacions estressants que els hi 
han provocat un patiment emocional, moltes vegades difícil de gestionar (menys re-
lació amb els amics, situacions familiar de major vulnerabilitat com pèrdua de llocs 
de treball, defuncions familiars, por a la malaltia, ...), aprofundir l’atenció a la salut 
mental i el benestar infanto-juvenil.
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En aquest àmbit, el Departament de Salut prioritzem 4 accions:
1. Reforçar els equips d’atenció primària per poder dur a terme una atenció emo-

cional i psicològica més global.
2. La posada en marxa d’un Pla de prevenció del suïcidi, per reduir en més d’un 

15% la taxa de temptatives i mort per suïcidi, especialment en l’atenció als grups 
prioritaris (adolescents, joves, col·lectius d’especial vulnerabilitat).

3. Potenciar la intervenció domiciliària en l’atenció de la salut mental de la po-
blació infantil i juvenil.

4. Desenvolupar alternatives a la hospitalització tradicional.
Així mateix, cal afegir també que des de la Direcció General d’Alumnat del De-

partament d’Educació, s’ha creat un grup de treball per tal de revisar i simplificar 
els protocols de prevenció, atenció i abordatge de les violències dins dels centres 
educatius. En aquest grup de treball que es coordina des de la Direcció General 
d’Alumnat, participen la Direcció General de Famílies i Comunitat Educativa, que 
té la competència sobre les polítiques transversals de gènere del pla d’igualtat del 
sistema educatiu amb perspectiva gènere, i la Direcció General per a l’Eradicació de 
les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Respecte al punt f), el Govern impulsa diverses actuacions amb l’objectiu de pro-
moure l’accés al lleure educatiu d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i 
complexitat. En aquest sentit, la Direcció General de Joventut (DGJ) i l’Agència Ca-
talana de la Joventut (ACJ) impulsen mesures i programes específics per fomentar la 
participació d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats 
d’educació en el lleure, tant durant el curs escolar com durant els períodes de vacan-
ces escolars. Aquestes actuacions es concreten mitjançant dues grans línies d’ajuts:

– La convocatòria de subvencions per al Programa per a la participació en igual-
tat de condicions a les activitats d’educació en el lleure, dotada amb 600.000 euros 
anuals.

– Una partida específica per a la inclusió social (dotada amb 550.000 euros 
anuals) que es vincula a «L’estiu és teu»: el programa de colònies d’estiu dels al-
bergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT), organitzat anual-
ment per l’ACJ.

La primera d’aquestes ajudes es vincula a la convocatòria ordinària per a la con-
cessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques so-
cials (COSPE) i té com a objectiu promoure la inclusió d’infants i adolescents en 
risc o situació d’exclusió social en les activitats organitzades per les federacions i 
moviments d’educació en el lleure. Per tant, són les pròpies entitats les que sol·lici-
ten i perceben els ajuts i els gestionen i distribueixen entre les famílies beneficiàries 
d’acord amb els criteris i requisits establerts a les bases de la convocatòria. Aquests 
ajuts beneficien al voltant de 7.000 infants i joves anualment i la seva gestió per part 
de les entitats inclou la posterior justificació i acreditació documental del compli-
ment dels requisits exigits.

Quant a les ajudes vinculades a «L’estiu és teu», es destinen a bonificar la parti-
cipació en el programa d’infants en situació de vulnerabilitat. La bonificació oscil·la 
entre el 65% i el 100% del preu de venda públic de l’estada (en funció de la situació 
familiar) i són els equips bàsics d’atenció social (EBAS) dels ens locals els qui in-
formen les famílies de l’existència dels ajuts i les acompanyen i orienten en la tra-
mitació de les sol·licituds. Quant al nombre de beneficiaris d’aquests ajuts, se situa 
al voltant dels 1.300 anuals. Aquesta xifra correspon, aproximadament, al 25% del 
total de participants de «L’estiu és teu».

En relació amb els suports i ajuts per a la inclusió d’infants amb discapacitat en 
les activitats d’educació en el lleure, cal apuntar que «L’estiu és teu» està obert a la 
participació d’infants i joves amb diversitat funcional. Així, les necessitats d’aquells 
participants que han informat de la seva situació en el moment d’inscriure’s s’ate-
nen mitjançant la contractació de monitors/es de suport. Aquest suport s’emmarca 
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en l’acció «Respir estiu», destinada tant a infants i joves amb grau de discapacitat 
o grau de dependència reconegut, com a altres infants i joves que necessiten el su-
port d’un/a monitor/a vetllador/a per poder participar a les activitats (encara que no 
tinguin reconegut el grau de discapacitat o grau de dependència). «Respir Estiu» no 
compta amb un nombre preestablert i tancat de places, sinó que atén tots aquells ca-
sos que ho requereixen. L’acció l’impulsa l’ACJ en col·laboració amb la Subdirecció 
General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal (DG de Protecció Social) i 
contribueix a fer possible que els infants i joves amb diversitat funcional participin 
de forma normalitzada en activitats d’educació en el lleure i que, alhora, les seves 
famílies i cuidadors disposin d’un temps de respir.

D’altra banda, amb l’objectiu de promoure la contractació de monitors de suport 
que facilitin la participació d’infants i joves amb diversitat funcional a les activitats 
organitzades per les entitats d’educació en el lleure (tal com contempla l’article 16.1 
del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en què 
participen menors de 18 anys), l’ordre per la qual s’aproven les bases de les futures 
convocatòries de subvencions per a activitats d’educació en el lleure1 ha inclòs, per 
primera vegada, una línia específica d’ajuts amb aquesta finalitat. En concret, la lí-
nia Q.5 «Ajuts a la contractació de monitors/ores de suport per a la participació d’in-
fants i joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure».

En darrer lloc respecte a aquesta qüestió, la Resolució EDU/2694/2020, de 30 
d’agost, regula el Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 2021-2022, en 
el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes 
desfavorables per la COVID-19.

Els destinataris del Pla són l’alumnat dels cinc cents setze centres d’educació 
infantil i primària i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya amb major 
complexitat educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides 
del seu alumnat, així com l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Per tal d’assolir els objectius general i específics, el Pla s’estructura en 4 àmbits 
d’actuació:

– Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques, acompanyament
– Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció 

educativa
– Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies
– Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitat educatives més enllà de 

l’escola
I en 17 mesures, en les que s’han concretat mecanismes per desenvolupar-les. 

Entre aquestes mesures es detallen a continuació les relacionades amb el lleure edu-
catiu:

– Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries.
Mecanisme per desenvolupar la mesura: Assignació econòmica als centres edu-

catius de titularitat pública.

– Mesura 4. Gestió i acompanyament emocional a l’alumnat.
Mecanisme per desenvolupar la mesura: Assignació econòmica als centres edu-

catius de titularitat pública per desenvolupar programes adreçats a l’acompanyament 
emocional i la gestió de les emocions, fent especial atenció als espais educatius no 
formals.

– Mesura 5. Mentoria socioeducativa
Mecanisme per desenvolupar la mesura:
– En el cas dels centres educatius no gestionats pel Consorci d’Educació de Bar-

celona dels centres que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn, assignació econò-

1. Ordre TSF/59/2021, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària 
de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies
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mica als centres educatius de titularitat pública per oferir programes de mentoria 
socioeducativa amb entitats especialitzades adreçats a l’alumnat amb situació de 
vulnerabilitat socioeconòmica.

– Transferència de fons al Consorci d’Educació de Barcelona per oferir pro-
grames de mentoria socioeducativa amb entitats especialitzades adreçats a l’alum-
nat amb situació de vulnerabilitat socioeconòmica dels centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya a la ciutat de Barcelona.

– Dotació econòmica als plans educatius d’entorn per desplegar programes de 
mentoria social amb entitats especialitzades adreçats a l’alumnat amb situació de 
vulnerabilitat socioeconòmica.

– Mesura 7. Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)
Mecanismes per desenvolupar la mesura:
– En el cas dels centres eductius no gestionats pel Consorci d’Educació de Bar-

celona i dels centres que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn, assignació econò-
mica als centres educatius de titularitat pública adreçats a l’alumnat amb situació 
de vulnerabilitat socioeconòmica, en horari extraescolar i en períodes de vacances.

– Transferència de fons al Consorci d’Educació de Barcelona per oferir tallers de 
suport i acompanyament escolar adreçats a l’alumnat amb situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya de la ciu-
tat de Barcelona, en horari extraescolar i en períodes de vacances.

– Dotació econòmica als plans educatius d’entorn per augmentar l’oferta de ta-
llers de suport i acompanyament educatiu adreçats a l’alumnat amb situació de vul-
nerabilitat socioeconòmica, en horari extraescolar i en períodes de vacances.

– Mesura 13. Creació de nous plans educatius d’entorn
Mecanisme per desenvolupar la mesura:
Manteniment de l’increment de la partida corresponent de la Direcció General 

d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa per la creació de plans educatius d’en-
torn en zones amb centres educatius amb elevada complexitat educativa.

– Mesura 16. Foment de l’orientació d’àmbit comunitari
Mecanisme per desenvolupar la mesura:
Dotació econòmica dels plans educatius d’entorn determinats per la Subdirecció 

General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, en funció de les necessitats 
d’aquests, per cofinançar amb l’Ajuntament corresponent la figura tècnica d’orienta-
dor o orientadora, a jornada completa, per a la creació i/o dinamització d’un Servei 
d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) que orienti i acompanyi al llarg del pro-
cés educatiu (formal, no formal i informal) a l’alumnat i les famílies.

– Mesura 17. Oportunitats educatives més enllà de l’escola
Mecanismes per desenvolupar la mesura:
– En el cas de centres educatius no gestionats pel Consorci d’Educació de Bar-

celona i de centres públics que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn, assignació 
econòmica als centres educatius de titularitat pública per finançar accions educati-
ves més enllà de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances.

– Transferència de fons al Consorci d’Educació de Barcelona per reforçar l’oferta 
d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances.

– Dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per facilitat l’accés de tot 
l’alumnat a l’oferta d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu i durant els pe-
ríodes de vacances.

Aquest Pla posat en marxa el curs 2020-2021, s’ha formulat amb la voluntat de 
donar-li continuïtat durant els propers tres cursos escolars en forma de programa de 
lluita contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, tal com es dema-
na en la Moció 167/XII del Parlament de Catalunya, sobre el model educatiu, per la 
qual s’insta el Govern a desplegar un programa d’actuacions pluriennal contra les 
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desigualtats educatives, amb una atenció especial als centres educatius amb més 
complexitat educativa i amb la participació dels ens locals.

Amb la pandèmica s’ha incrementat el nombre d’alumnes vulnerables i els que 
ja ho eren encara ho són més, situació que continua, i per això es fa imprescindi-
ble mantenir per al curs 2021-2022 els recursos addicionals que han estat impres-
cindibles per superar la crisi i que ens permeten acompanya i orientar més i millor 
aquests alumne des del punt de vista emocional, acadèmic i educatiu.

En relació a la lletra g), actualment els serveis bàsics d’atenció social, els cen-
tres educatius i els serveis sanitaris són les tres vies principals de detecció de les 
situacions de malnutrició d’infants i d’altres necessitats socials, davant de les quals 
s’intervé de manera coordinada, amb un seguiment especial des dels serveis socials 
bàsics de l’administració local, i evidentment, amb l’objectiu entre d’altres, d’assegu-
rar una alimentació correcta durant tots els dies de l’any, del infants i els adolescents 
en situació de vulnerabilitat.

La intervenció de la Conselleria en aquesta matèria, es planteja sempre en estreta 
col·laboració amb els ens locals, ens competents d’acord amb la normativa vigent per 
avaluar i atendre de forma immediata les situacions de vulnerabilitat, mitjançant la 
delegació de competències. I aquesta delegació s’acorda amb els ens locals a través 
del mecanisme del Contracte Programa, que incorpora el corresponent finançament 
i suport tècnic del Departament.

Així doncs, quan es valora que existeix una situació de dificultat d’alimentació 
d’un infant o adolescent, els serveis bàsics d’atenció social activen els mecanismes i 
ajuts per poder atendre aquesta necessitat durant el període lectiu (beques menjador) 
i fora del període lectiu.

Respecte al sistema de targetes moneder, en esclatar la pandèmia, març 2020, i 
davant d’una situació excepcional, el Govern va garantir a través d’aquestes targetes 
el ajuts a menjadors escolars. El Departament d’Educació va destinar a aquesta me-
sura un import inicial de 6M€, que va ser ampliat. Les targetes moneder per als ajuts 
de menjador es van enviar als ajuntaments i als consells comarcals. Durant l’estiu 
també van continuar sent els ens locals els encarregats de garantir el dret a l’alimen-
tació de la infància vulnerable, i ho van fer amb recursos extraordinaris que es van 
habilitar des de Treball, Afers socials i Famílies mitjançant el contracte programa 
de serveis socials (Ajuts d’urgència Social) i els fons de contingència.

En paral·lel a aquestes mesures, també es va promoure un mecanisme de provisió 
i distribució d’ajuts econòmics i de lots de productes alimentaris i d’higiene, amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats materials bàsiques de les famílies amb infants i 
joves al seu càrrec i en situació de pobresa. Es van signar convenis amb Creu Roja, 
Banc dels Aliments i Fundació Arrels per comprar i repartir aliments (no menjar 
elaborat) des dels seus magatzems, ja fos amb lots de productes o amb targetes de 
prepagament per a compra posterior en supermercats i, en el cas de Creu Roja, tam-
bé s’hi incloïa material d’higiene per a famílies amb infants i joves a càrrec.

Aquest 2021 el Departament ha renovat el conveni subscrit l’any 2020 amb la 
Creu Roja amb l’objectiu de continuar disposant d’aquest mecanisme de provisió i 
distribució d’ajuts econòmics i lots de productes alimentaris i d’higiene per cobrir 
necessites materials bàsiques. No es tracta però d’una mesura dissenyada específi-
cament per als períodes de vacances escolars, sinó que té caràcter permanent i té 
com a finalitat fer front a situacions de pobresa extrema. L’encàrrec va recaure en la 
Creu Roja, atesa l’experiència d’aquesta entitat en l’àmbit de l’ajuda humanitària i de 
l’atenció a la infància i les famílies en situació de pobresa.

Aquest mecanisme, com ja hem assenyalat, està coordinat amb la xarxa de ser-
veis socials bàsics i contribueix a garantir, a més dels subministraments, una atenció 
social i un acompanyament individual a les famílies receptores (famílies amb in-
fants i adolescents menors de 18 anys i en situació de precarietat econòmica sobre-
vinguda o agreujada arran de la pandèmia).
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Respecte a la lletra h) que estableix garantir, a les escoles i els instituts, la sufi-
ciència alimentària de l’alumnat en situació de vulnerabilitat i complexitat, els crite-
ris del Departament d’Educació per a les convocatòries d’ajuts individuals de men-
jador per al curs 2021/22, preveuen valorar la situació econòmica de cada família 
en funció de la renda familiar anual de l’any anterior, d’aquesta manera, es detecten 
les famílies que estan sota el llindar de risc de pobresa.

Així mateix, el Departament té prevista la cobertura de situacions sobrevingu-
des, si deriven de variacions significatives en la seva situació sociofamiliar com de 
l’econòmica. De manera que, per aquest motiu, és possible presentar una sol·licitud 
d’ajut en qualsevol moment del curs escolar; en aquests casos, s’estudia la nova si-
tuació de la família d’acord amb el que els sol·licitants exposin i puguin acreditar 
documentalment. En aquest sentit, es tenen en compte els informes dels serveis so-
cials al respecte.

Així, les situacions sobrevingudes són tractades cas a cas, de forma flexible i 
ajustada especialment al context de la família.

D’altra banda, la partida d’ajuts de menjador és una partida oberta, que permet 
assumir totes les sol·licituds que es presentin durant tot el curs escolar, sempre que 
compleixin l’establert a les convocatòries.

En relació a la lletra i) que fixa seguir el desplegament del Pla d’educació digi-
tal de Catalunya i prioritzar la distribució de mitjans i capacitació entre l’alumnat 
vulnerable de tots els nivells educatius, i dels centres d’alta i màxima complexitat, 
el curs passat, el Departament d’Educació va dotar d’equipaments a tot l’alumnat 
a partir de 3r d’ESO, i aquest any s’està fent per a tot l’alumnat dels cursos de 5è i 
6è de primària. A partir de l’inici del 2022, es distribuiran equipaments per dotar a 
l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

L’objectiu del Departament d’Educació és acabar dotant d’equipaments a tot 
l’alumnat escolaritzat a partir de 5è de primària, fins als ensenyaments post obliga-
toris.

Pel que fa a l’alumnat escolaritzat en centres educatius concertats, el Departa-
ment ha publicat la convocatòria d’ajuts perquè aquests puguin facilitar equipaments 
al seu alumnat, tenint en compte l’establert en aquesta.

Pel que fa a la connectivitat, el Departament ha transformat la xarxa de tots els 
centres, i actualment, aquesta s’està ampliant.

Així mateix, per tal de disminuir l’escletxa digital pel que fa a l’accés a internet 
i la societat de la informació, l’alumnat que no disposa de connectivitat a la llar, pot 
demanar una mifi al centre on estigui escolaritzat.

El Departament, també va dotar al personal docent de centres educatius públics 
amb la distribució de 72.000 equips. Enguany, el Departament està acabant de dis-
tribuir equips a docents d’algunes especialitats, que van quedar per cobrir.

Pel que fa a la capacitació, la competència digital s’estableix en el currículum 
actual, com una competència transversal indispensable en totes les etapes d’ense-
nyament obligatori. Així, el personal docent i la resta de professionals dels centres 
educatius, són els principals responsables de provocar aquesta transformació educa-
tiva que capaciti al nostre alumnat.

Per fer-ho possible, el Departament desenvolupa tot un seguit de mesures per a 
l’acompanyament en aquesta transició, amb l’organització d’activitats formatives i 
l’assessorament per desplegar les estratègies digitals de cada centre, i la competèn-
cia digital del seu personal docent.

Per donar suport al Pla d’Educació digital de Catalunya 2020-2023, el Departa-
ment ha publicat el programa temporal de mentors digitals, finançat pel «Ministerio 
de educación y formación profesional» i la «Unión Europea-NextGenerationEU».

Pel que fa a la lletra j) relativa a l’actualització de la Cartera de Serveis Socials 
derivada de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és compromís del 
Departament de Drets Socials actualitzar la Cartera de Serveis Socials durant la 



BOPC 200
27 de desembre de 2021

4.50.02. Compliment de mocions 90

legislatura vigent. En el transcurs de la compareixença de la Honorable Consellera 
Violant Cervera al Parlament, l’1 de juliol de 2021, la Honorable Consellera es va 
comprometre a revisar i actualitzar la Cartera de Serveis Socials amb el suport dels 
grups parlamentaris.

Al Pla Estratègic de Serveis Socials aprovat l’any 2020, Eix 9 de Planificació, 
qualitat i transparència, es fixa l’objectiu «d’Actualitzar, simplificar i racionalitzar 
la Cartera de serveis socials per donar resposta a les noves necessitats i al model 
d’atenció centrat en la persona; a més, la interacció familiar i comunitària s’ha d’es-
tructurar a partir de l’atenció primària i l’atenció especialitzada. Així, la línia d’in-
tervenció 112 proposa revisar, actualitzar i simplificar la Cartera de serveis socials, 
estructurada a partir de l’atenció primària i l’atenció especialitzada, per orientar-la 
cap a l’atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària; 
plantejada segons les necessitats, amb els professionals adequats i amb nous models 
de serveis flexibles i alternatius als serveis tradicionals, per fer possible la integra-
ció funcional dels serveis socials en condicions de proximitat equitatives i potenciar 
l’apoderament de les persones i el desenvolupament del seu projecte vital.

En aquests moments, la Direcció General de Serveis Socials està abordant un 
diagnòstic de la Cartera.

El projecte s’inicià el juliol de 2021 amb la revisió documental i planificació 
d’entrevistes i grups focals necessaris. Es van concretar les entrevistes amb agents 
referents amb l’objectiu de conèixer el grau de desplegament de la Cartera de Ser-
veis Socials en els següents àmbits:

1.1 Serveis socials bàsics (tots els àmbits a excepció del 1.1.6)
1.2.7 Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (tots els àm-

bits)
1.2.8 Persones amb drogodependències i/o altres addiccions (tots els àmbits)
1.2.9 Persones afectades pel virus VIH/SIDA (tots els àmbits)
2.3 Prestacions econòmiques d’urgència social
L’anàlisi també inclou el SAF amb els SOAF i SAFE que actualment es troben 

fora de la cartera.
A continuació es detallen les fases del projecte per tal de poder concretar, poste-

riorment, en quin moment es troba el projecte:
Fase 1: Planificació general del projecte
Fase 2: Recollida d’informació i treball de camp
Fase 3: Anàlisi i consolidació de la informació
Fase 4: Presentació i elaboració de l’informe final
Com a resultat, durant el mes de desembre del 2021, s’obtindrà la diagnosi dels 

àmbits de la cartera dels serveis propis de la Direcció General de Serveis Socials 
quan a format, continguts i desplegament i proposat àmbits de millora. Aquest pro-
ducte serà un dels document de bases sobre el qual s’inicien els treballs d’actualitza-
ció i renovació de la Cartera de Serveis Socials.

Respecte a l’apartat k) relatiu a garantir un servei ocupacional integral a tothom 
qui perdi el lloc de treball, amb la posada en marxa d’uns serveis d’intermediació 
que facilitin un lligam ràpid amb les ofertes disponibles en el mercat de treball i que 
aportin l’acompanyament i la formació necessaris per a vincular l’oferta i la deman-
da, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) disposa d’una xarxa de 69 ofi-
cines de Treball a tot el territori de Catalunya des d’on s’ofereix a les persones que 
cerquen una feina, ja sigui per què han perdut el seu lloc de treball, volen canviar 
de feina o perquè cerquen la seva primera feina, un Servei d’Orientació Laboral i 
acompanyament a la recerca de feina i un Servei d’Intermediació per posar a la seva 
disposició les ofertes de feina que les empreses sol·liciten al SOC.

L’accés tant al Servei d’Orientació Laboral com al Servei d’Intermediació es fa 
a través de la inscripció com a demandant d’ocupació a les oficines de Treball del 
SOC. Aquesta inscripció també és la porta d’entrada a totes les polítiques actives 
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d’ocupació que gestiona el SOC: accions formatives, accions que faciliten experièn-
cia laboral, programes mixtes, etc., que podran ser aconsellades a les persones ins-
crites en funció de les seves necessitats i interessos.

A més, el SOC adapta els serveis a les circumstàncies i especificitats de les per-
sones a les que atén. Per exemple, compta amb dispositius especialitzats d’atenció a 
dones en situació de violència masclista i d’atenció a persones Trans* que treballen 
coordinadament amb els departaments de la Generalitat i altres administracions pu-
bliques que també presten serveis en aquest àmbit.

Igualment, les empreses disposen d’un portal públic d’ocupació, Feina Activa, 
que els permet cercar persones per cobrir les seves vacants de forma autònoma, 
entre les persones inscrites en aquest portal públic. El SOC potencia, a través de 
l’Orientació Laboral que ofereixen les persones orientadores de les oficines, que les 
persones estiguin inscrites en el SOC ho estiguin també en Feina Activa com una 
forma addicional d’optar a les ofertes incorporades per les empreses en aquest por-
tal públic.

L’Observatori del Treball i Model Productiu publica mensualment una estadís-
tica amb el nombre d’ofertes que es gestionen des de les oficines de Treball i Feina 
Activa.

En quant a la lletra l), que fa referència a identificar els programes laborals se-
gons el tram d’edat, el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació 21-22 
(PDPO 21-22), aprovat recentment pel Consell de Direcció del SOC, estableix pro-
grames adreçats a persones joves (menors de 30 anys) i també d’altres trams d’edat 
com, per exemple, majors de 30, majors de 45 i també en alguns casos majors de 52 
anys. Alguns exemples d’aquests programes son:

Programa SOC-30 Plus
Regulat a l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

El programa s’adreça a persones aturades de 30 i més anys i per a la convocatòria 
2021 un 60% dels participants han de ser majors de 45 anys.

Les entitats beneficiàries del programa són de 2 tipus:
– Entitats locals i organitzacions sindicals i patronals: que actuen com a entitats 

promotores, realitzant la selecció dels participants i les actuacions de prospecció, 
formació i acompanyament.

– Empreses i ESALS, que realitzen la contractació laboral de les persones par-
ticipants.

Aquest programa respon a un tipus de política ocupacional d’inserció directa en 
el mercat treball, donant un enfocament diferent, ja que pren com a punt de partida 
les necessitats reals de l’empresa. En funció de les vacants de llocs de treball exis-
tents al territori se seleccionen les persones més adients per aquells llocs de treball, 
facilitant-los la capacitació necessària per a les vacants existents.

El programa pretén una ràpida intervenció, per tal d’evitar que la seva situació 
d’atur es cronifiqui. L’atur de llarga durada és un dels factors que més dificulta la 
inserció laboral de les persones que no tenen feina.

A la convocatòria 2021 s’han atorgat un total de 8.149.717,05 € per a entitats pro-
motores. El pressupost destinat a entitats contractants és de 15.024.585,33 € (convo-
catòria anticipada 2022, actualment en tramitació).

Programa SOC-Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al 
mercat de treball»

Regulada per la resolució TSF/3458/2020, té l’objectiu d’incentivar a les empre-
ses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans 
de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb difi-
cultats per reincorporar-s’hi.
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El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos 
i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacita-
des que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre 
el 50% i el 100%.

Les entitats beneficiàries son les persones físiques o jurídiques i les comunitats 
de béns amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalu-
nya. No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves 
entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball 
temporal.

Les persones destinatàries són les de 45 anys o més en situació d’atur que esti-
guin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos. No han d’haver 
prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada inde-
finida en els darrers 6 mesos.

L’import convocat màxim destinat a aquesta convocatòria és d’1.300.000,00 €. 
I s’ha ampliat, en un import addicional de 1.300.000,00 € l’import màxim de la do-
tació econòmica de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3458/2020, de 23 
de desembre, per Resolució EMT/2865/2021, de 8 de setembre.

Programa SOC-Treball i Formació
Les subvencions del Programa Treball i Formació es destinen a la realització de 

projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur 
amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. L’objectiu 
d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats 
d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’ac-
cedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals 
mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques 
professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de compe-
tències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

«Treball i Formació» és un Programa que s’està executant des de l’any 2013, i 
durant tots aquests anys s’ha anat adaptant per donar resposta a les necessitats que 
han sorgit en el nostre mercat de treball, sempre tenint en compte la situació dels 
col·lectius en situació de més vulnerabilitat i amb més dificultat d’inserció laboral.

La nova Ordre de Bases que ha estat publicada en data 16 de setembre, Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, preveu les actuacions amb els següents col·lectius:

– Dones treballadores desafavorides
– Dones víctimes de violència masclista o caps de famílies monoparentals
– Persones en situació d’atur de llarga durada
– Persones immigrants
– Persones en risc o situació d’exclusió social, 
– Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania o persones joves.
Aquesta Ordre del Programa Treball i Formació s’adreça de forma específica i 

adaptada a qualsevol dels col·lectius que requereixen una atenció prioritària, com 
són:

– Persones en situació d’atur de 45 anys o més
– Persones en situació d’atur de 52 anys o més
En atenció a les especials dificultats d’accés al mercat de treball de les persones 

destinatàries del Programa, aquesta Ordre introdueix l’actuació d’acompanyament a 
les persones participants durant la realització de l’actuació de contractació laboral, 
i si s’escau, l’actuació de formació, com a element clau per aconseguir una major 
efectivitat de la política.

L’assistència personalitzada, és a dir, que la persona rebi el suport tècnic i laboral 
durant tot el període d’execució del Programa, és especialment necessària per a les 
persones amb més risc d’exclusió social.
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S’ha introduït la formació en competències bàsiques, que és en molts casos del 
tot necessària per a aquests col·lectius, atès que només així podran seguir i aprofi-
tar qualsevol formació professionalitzadora que puguin realitzar amb posterioritat, 
i que contribueix directament al desenvolupament i manteniment de qualsevol lloc 
de treball.

El SOC subvenciona les actuacions d’experiència laboral d’una durada que pot 
ser des d’un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, així com la jornada del contracte 
de treball, a temps complet o temps parcial i, si escau, les actuacions formatives i 
les actuacions d’acompanyament.

Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l’objecte 
d’aquest Programa, són les següents:

a) Actuació de contractació laboral.
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació 

transversal i formació en competències bàsiques.
c) Actuació d’acompanyament.
Les entitats beneficiàries són:
– Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les 

entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupa-
ment local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

– Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball 
a Catalunya

– Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre de 
treball a Catalunya, d’acord amb la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures 
legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.

Programa SOC-Treball i Formació ESAL CS
Convocatòria regulada per la Resolució EMT/2833/2021, de 17 de setembre, per 

la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 en relació amb les actuacions del Pro-
grama Treball i Formació per a les entitats sense ànim de lucre (SOC - TRFO ESAL 
CS) té per objectiu subvencionar projectes de millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat la-
boral, per mitjà d’actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d’acom-
panyament.

La convocatòria es dirigeix al col·lectius següents:
– DONA: Dones víctimes de violència masclista i dones en situació d’atur inscri-

tes al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocu-
pades (DONO). Es prioritzant dones monoparentals, dones amb responsabilitats fa-
miliars i dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia o religió.

– TRANS (Persones trans*): Persones en situació de no identificar-se amb el gè-
nere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, 
sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s’ajusta a les 
categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d’estar en 
situació d’atur inscrita al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació no ocupades (DONO).

– DLLD (Persones en situació de desocupació de llarga durada): Persones en si-
tuació de desocupació durant sis mesos en un període de 18 mesos, de forma conti-
nuada o no i inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació no ocupades DONO. Se subvenciona els contractes de treball 12 mesos 
a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el 
contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

Les entitats beneficiàries són les entitats sense ànim de lucre legalment constituï-
des amb centre de treball a Catalunya.
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Les actuacions subvencionables són les següents:
a) Actuació de contractació laboral. Les contractacions laborals han de tenir una 

durada de 12 mesos, a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.
b) Actuació de formació. L’actuació de formació consisteix en accions de forma-

ció transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
c) Actuació d’acompanyament.
L’import convocat és de 16.000.000 € amb càrrec dels programes acordats a la 

Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social de 28 d’abril de 2021.

Programa SOC-Treball i Formació EELL CS
Convocatòria regulada per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per 

la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Pro-
grama Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC - TRFO EELL CS) té 
per objectiu subvencionar projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones tre-
balladores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per 
mitjà d’actuacions de contractació laboral, formació i actuacions d’acompanyament.

La convocatòria es dirigeix al col·lectius següents:
– MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com 

a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
– DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència 

masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
– Es prioritzant dones monoparentals, dones amb responsabilitats familiars i do-

nes que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubila-
ció quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Se subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les ac-
cions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari 
laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

Actuacions subvencionables:
– Actuació de contractació laboral: Els contractes tenen una durada de 12 mesos 

a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.
– Actuació de formació: El tipus de formació que poden rebre les persones par-

ticipants en aquesta Resolució és formació transversal amb una durada mínima de 
60 hores i màxima de 80 hores.

– Actuació d’acompanyament.
Entitats beneficiàries:
– Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 

autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupa-
ció, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a 
aquelles.

L’import convocat és de 26.000.000 € amb càrrec a la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social

Es destinen, per a cada línia, els imports següents:
– Línia Treball i Formació adreçada a persones més grans de 45 anys (Línia 

MG45): 13.000.000 €.
– Línia Treball i Formació adreçada a dones (Línia DONA): 13.000.000€.

Programa SOC-Contractació en pràctiques
A través d’aquesta convocatòria s’incentiva la contractació laboral en pràctiques 

de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 
per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les compe-
tències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incor-
poració al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 
6 mesos a jornada completa a ESALs i entitats locals.
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Programa Foment a la contractació
L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la contractació a través de con-

tractes en pràctiques o altres tipus de contractes, durant un any, de persones joves 
en situació d’atur.

El SOC subvenciona aquests contractes de 12 mesos a empreses i cooperatives.

Noves Oportunitats
Aquest programa es dirigeix a persones joves entre 16 i 24 anys que no tenen cap 

titulació i té com a objectiu ajudar-los a retornar al sistema educatiu o a inserir-se al 
mercat laboral. En aquest sentit, s’ha creat un model integral per a poder donar-los 
el suport que necessiten, formar-los i ajudar-los en aquest retorn al sistema educatiu 
o en la recerca de feina.

Per últim, disposem d’altres programes en fase de tramitació que prioritzen col-
lectius de diferent tram d’edats com, per exemple, les persones majors de 52 anys i 
les persones joves.

Pel que fa a la lletra m) relatiu a posar en marxa un pla de xoc per proporcionar 
competències i acreditació professional a tots els treballadors d’entre setze i seixan-
ta-quatre anys, prioritzant les dones i totes les persones en situació d’atur de llar-
ga durada, que permeti que les persones en situació d’atur tinguin el coneixement 
adequat i que aquest coneixement els sigui reconegut, cal dir que l’escenari actual 
dibuixa una gran quantitat de persones amb situacions complexes i de gran impacte 
econòmic i social. Per aquesta raó és necessari qualificar les persones treballadores 
per la millora de les seves competències i que, eventualment, es pugui facilitar la 
reconversió cap a altres ocupacions en el mateix sector o en altres, prioritzant de-
terminats col·lectius com les dones i les persones en situació d’atur de llarga durada.

Pel que fa a l’acreditació de competències a partir de l’experiència professional, 
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha previst 
un Pla de Xoc per a l’acreditació de 6.000 persones treballadores a Catalunya durant 
aquest any 2021, segons places convocades fins el moment, sent ampliable aquesta 
xifra.

Per acompanyar en aquest procés, des de les Oficines de Treball del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya i altres punts d’informació i orientació de la xarxa 
d’Avaluació i Acreditació de Competències Professionals, s’informa a les persones 
treballadores en aquestes situacions que disposen de programes formatius i d’acredi-
tació de competències professionals a partir de l’experiència laboral per tal de qua-
lificar-se o requalificar-se.

Per una banda, es vol contribuir a l’avaluació i acreditació de competències pro-
fessionals de les persones treballadores del sector amb l’objectiu de facilitar l’emis-
sió de certificats de professionalitat en aquelles qualificacions susceptibles de ser 
acreditades d’acord amb les tasques desenvolupades per les persones treballadores.

Per altra banda, es planifica la formació professional d’acord amb les necessitats 
futures del mercat laboral, prioritzant sectors i col·lectius afectats per la crisi actual.

Amb aquestes dades, la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
col·laboració amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es va plan-
tejar un Pla d’actuació operatiu que contemplés algunes línies principals per propor-
cionar recursos a les persones treballadores afectades:

– Una proposta de mesures d’orientació professional ad-hoc, per facilitar la recol-
locació i/o derivar a processos formatius o d’acreditació de competències a través de 
l’experiència professional. L’orientador ha d’ajudar al treballador en concret a definir 
el seu itinerari personal.

– Una proposta formativa pels perfils professionals que ho requereixin.
– Una proposta d’acreditació de competències a través de l’experiència professio-

nal pels perfils professionals on existeixin qualificacions professionals acreditables 
i que disposin dels requisits.
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I en relació amb la qualificació i requalificació, s’ha previst formar a un volum de 
més de 250.000 persones treballadores ocupades en els programes i iniciatives que 
impulsa el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya durant la convocatòria 
de l’any 2021 (que s’executa entre 2021 i 2022). I s’ha prioritzat la participació de les 
persones treballadores en situació d’ERTO i d’ERO en totes les accions formatives 
subvencionades dels programes de formació professional per a l’ocupació, tant el les 
iniciatives de formació subvencionada adreçades a persones treballadores desocupa-
des com a ocupades. És a dir, les persones en aquestes situacions administratives es 
prioritzen en la selecció de participants per inscriure en l’oferta formativa.

Per últim, recentment s’ha publicat l’Ordre TSF/86/2021, de 27 d’abril, per la 
qual s’aproven les bases reguladores dels programes mixtos d’orientació i formació 
professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient 
de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la CO-
VID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Aquests programes mixtos s’adrecen prioritàriament a persones treballadores 
afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o per un expedient 
d’extinció. I, a més, es preveu la reserva d’un 30% de tot el programa per a persones 
desocupades.

És un programa dirigit a un mínim de 12.500 persones i es va preveure la possi-
bilitat que una part important de les persones treballadores en situació d’ERTO ac-
tualment a Catalunya malauradament no poguessin tornar al lloc de treball que ocu-
paven abans de la crisi sanitària i que això es veiés agreujat per ERO o expedients 
d’extinció.

L’objectiu és donar una resposta ràpida a aquestes persones avaluant les necessi-
tats dels sectors emergents com la digitalització, la logística, les energies renovables, 
la gestió de residus, l’economia circular, l’atenció a les persones, el sector sanitari i 
farmacèutic. Però també considerant que és precís conservar i actualitzar el talent 
dels sectors refugi que estan aguantant l’embat econòmic actualment, o dels que 
s’espera una ràpida recuperació mitjançant la seva transformació. Per tant, l’orien-
tació esdevé la porta d’entrada a aquest programa i clau per oferir la formació ade-
quada a cada necessitat.

El desenvolupament d’aquest programa es desenvoluparà durant el que resta d’a-
quest any 2021 i fins al mes de setembre de 2022.

Sobre l’apartat n) en que s’insta el Govern a habilitar una convocatòria d’ajuts 
de lloguer que estigui oberta permanentment, de manera que els ciutadans que ho 
necessitin per qüestions d’emergència, puguin demanar un ajut urgent en qualsevol 
moment, el Govern de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, ha obert línies d’ajut al pagament de l’habitatge mitjançant les corresponents 
convocatòries.

Pel que fa als ajuts urgents, la convocatòria es recull a la Resolució TES/126/2021, 
de 15 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions eco-
nòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge, amb un procediment per concedir-les que no és per concurrència com-
petitiva, amb la qual cosa constitueix un mecanisme activat de forma permanent 
fins a l’obertura de la següent convocatòria. Així mateix, l’esmentada convocatòria 
de prestacions urgents inclou diverses situacions, com ara el pagament del deute de 
quotes d’amortització hipotecària, el pagament del deute de rendes del lloguer, que 
pot incloure una prestació complementària per donar continuïtat al pagament del 
lloguer, l’atenció a situacions de pèrdua de l’habitatge, que pot incloure una pres-
tació complementària per a despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de 
lloguer, i el pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econò-
mic i social de la covid-19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés 
judicial de desnonament.
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I finalment, sobre l’apartat o) relatiu a obtenir 1.000 habitatges en un any com a 
mesura de xoc per a reduir les llistes de meses d’emergència habitacional, s’han im-
pulsat diverses mesures per a assolir aquest objectiu en el termini establert:

1. Convocatòria per al foment de la promoció d’habitatge de lloguer social, do-
tada amb 20 M€ i amb un potencial de 1.000 habitatges de promoció imminent, al-
guns dels quals es destinen a l’atenció de casos de les meses.

2. Modificació del Programa Reallotgem, dotat inicialment amb 20 M€, perquè, 
a banda de recórrer a habitatges del parc privat per a resoldre casos de les meses 
d’emergències pendents d’habitatge, permeti resoldre casos de desnonaments im-
minents amb una mediació amb la propietat que impliqui que la Generalitat assu-
meixi el lloguer de l’habitatge a preu de referència i durant un mínim de 5 anys per 
garantir que la família es manté a l’habitatge si es troba en una situació de vulnera-
bilitat acreditada.

3. Manteniment del programa d’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte, 
amb una previsió d’entre 400 i 500 habitatges anuals incorporats al parc públic.

Barcelona, 27 de novembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 47/XIV, sobre els projectes 
estratègics i de suport a les empreses
390-00047/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021

Control del compliment de la Moció 48/XIV, sobre l’economia social i 
solidària
390-00048/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021

Control del compliment de la Moció 49/XIV, sobre les polítiques 
culturals
390-00049/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021
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Control del compliment de la Moció 50/XIV, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00050/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021

Control del compliment de la Moció 51/XIV, sobre el model 
d’acompanyament i residència en la vida dependent
390-00051/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021

Control del compliment de la Moció 52/XIV, sobre la llengua catalana 
a la justícia
390-00052/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.12.2021

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre la imposició del català en les polítiques 
del Departament
354-00065/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a l’Institut amb relació 
al procediment del cas del 3%
356-00298/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el requeriment 
de l’Audiència Nacional al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació amb relació al procediment del cas del 3%
356-00299/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 11, tinguda 
el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena Betriu, president 
d’Aena, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre el projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat
356-00305/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 11, tinguda 
el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Sol·licitud de compareixença del president de la Diputació de Lleida 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi 
sobre les necessitats de mobilitat a les comarques de Ponent
356-00315/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 11, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.
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Sol·licitud de compareixença de Dolores Alfonso Cano, presidenta 
de l’Associació de Veïns del Bosc d’en Vilaró, davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la problemàtica de 
les urbanitzacions en procés de regularització urbanística
356-00331/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 11, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de 
l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial i president de l’Associació 
Catalana de Bioarqueologia, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre l’actualització de la legislació sobre arqueologia i 
patrimoni cultural immaterial
356-00334/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Joves per la Defensa de la Constitució, S’ha acabat! davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació 
dels drets i les llibertats dels joves a les universitats
356-00338/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 2, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
L’Ateneu Divers davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
l’accessibilitat a la cultura per les persones amb capacitats diverses
356-00339/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
per la Llengua davant la Comissió de Cultura perquè presenti les 
dades i els informes relatius a la situació del català
356-00345/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Organitzacions per la Llengua Catalana davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la llei de l’audiovisual espanyola i la 
futura llei de l’audiovisual catalana
356-00346/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre l’elaboració de la llei de la muntanya
356-00349/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 11, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Cultural i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre el biaix ideològic de les adquisicions bibliotecàries de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de Catalunya
356-00350/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00361/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Agència 
Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00362/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre les polítiques de joventut
356-00363/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut
356-00364/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Salvem Cal Macià - Casa de Vallmanya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre les reivindicacions d’aquesta plataforma i 
l’estat de Cal Macià, a Vallmanya (Segrià)
356-00373/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 7, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 163.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fòrum de Joves 
Electes de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut
356-00383/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Munixic - 
Regidors de Joventut de Pobles Petits davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00384/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Triangle Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les polítiques de joventut
356-00385/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Professionals de Joventut davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00386/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la 
situació de la joventut
356-00388/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació 
de la joventut
356-00389/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació 
de la joventut
356-00390/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
de Salut Mental de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre els problemes de salut mental en els 
joves
356-00391/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 2, tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 164.

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

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional 
Catalunya davant la Comissió de Drets Socials per a exposar 
l’informe «Leyes que protejan a las persones mayores»
357-00011/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 161.
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Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar 
sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00066/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00067/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00068/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00069/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la soledat 
no desitjada i el dret a l’acompanyament efectiu
357-00091/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 161.



BOPC 200
27 de desembre de 2021

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 106

Compareixença del president de la Diputació de Lleida davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les 
necessitats de mobilitat a les comarques de Ponent
357-00176/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 11, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença de Dolores Alfonso Cano, presidenta de l’Associació 
de Veïns del Bosc d’en Vilaró, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori per a informar sobre la problemàtica de les 
urbanitzacions en procés de regularització urbanística
357-00177/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 11, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre l’elaboració de la Llei de muntanya
357-00178/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 11, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 160.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00179/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 2, tinguda el 
22.12.2021, DSPC-C 164.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 22.12.2021, DSPC-C 164.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 
2020
334-00028/13

PRESENTACIÓ: JOSEP RIBAS I SEIX, SECRETARI GENERAL DEL CONSELL 

INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

Reg. 24639 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Recerca i Universitats: Mesa 

del Parlament, 21.12.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
En compliment del mandat de la Llei d’universitats de Catalunya, us faig a mans 

la Memòria d’activitats dutes a terme l’any 2020 pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya, òrgan de coordinació, consulta i assessorament del Govern en matèria 
d’universitats.

Rebeu la meva cordial salutació,

Barcelona, 23 de novembre de 2021
Josep Ribas i Seix, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya

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

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2021
334-00029/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 25384 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 21.12.2021

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla 

de seguretat viària per al 2021 (SIG21INT2157), adoptat en la sessió del Govern de 
la Generalitat del dia 14 de desembre de 2021.

Barcelona, 16 de desembre de 2021
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce

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




