
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un dispositiu policial específic per a afrontar 
la delinqüència i la inseguretat al centre del Vendrell, Coma-ruga, els Pisos Planas, 
Mas Borràs, Edèn Parc i Oasi Parc
250-00301/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el reforç d’un dispositiu policial específic i el desple-
gament del pla Tremall dels Mossos d’Esquadra per a afrontar la delinqüència i la 
inseguretat als barris de la part alta de Tarragona i al Serrallo
250-00302/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen les dones amb 
discapacitats
250-00404/13
Retirada 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la mi-
llora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els 
edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català
203-00018/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 10

Decret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries 
per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de les 
juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal
203-00019/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes 
dels ajuntaments
250-00426/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre de Cultura i Memòria
250-00428/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les Moreres
250-00429/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de Successió
250-00430/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’exigència al Govern espanyol del retorn de l’impost 
sobre el valor afegit de la recerca a les universitats i els centres de recerca catalans
250-00431/13
Presentació: GP ERC 25

Proposta de resolució sobre la fibrosi pulmonar
250-00432/13
Presentació: GP JxCat, GP ERC 26

Proposta de resolució sobre el tractament de les dejeccions en les explotacions ra-
maderes de menys de sis-centes unitats ramaderes procedimentals
250-00433/13
Presentació: GP CUP-NCG 28

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-00434/13
Presentació: GP Cs 29

Proposta de resolució sobre les agressions sexuals per submissió química
250-00435/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre la creació de l’Observatori dels Valors Democràtics
250-00436/13
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre el desplegament de l’Oficina de la Víctima de la Des-
aparició Forçada de Menors de Catalunya i altres previsions de la Llei 16/2020, de 
la desaparició forçada de menors a Catalunya
250-00437/13
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació infantil i primària 
de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses
250-00438/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ECP, GP Cs, G Mixt 34

Proposta de resolució sobre la moratòria de la infraestructura d’incineració de resi-
dus establerta per la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic per al 2022
250-00439/13
Presentació: GP VOX 35

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de mesures antifrau per a la gestió 
dels fons europeus
250-00440/13
Presentació: GP VOX 37
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Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria càrnia davant els 
atacs del ministre de Consum
250-00441/13
Presentació: G Mixt 39

Proposta de resolució sobre les mesures per a adoptar en el sector agroalimentari
250-00442/13
Presentació: GP VOX 41

Proposta de resolució sobre la defensa del sector ramader
250-00443/13
Presentació: GP VOX 42

Proposta de resolució sobre el greuge sofert per les dones durant el franquisme
250-00444/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG 43

Proposta de resolució sobre els danys a les oliveres provocats pel temporal Filomena
250-00445/13
Presentació: GP VOX 45

Proposta de resolució sobre la situació del porc senglar
250-00446/13
Presentació: GP VOX 46

Proposta de resolució sobre la promoció i la protecció del sector carni
250-00447/13
Presentació: GP VOX 48

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals i socials dels 
transportistes de mercaderies per carretera
250-00448/13
Presentació: GP VOX 51

Proposta de resolució sobre el rescat de les autopistes de peatge de la Generalitat
250-00449/13
Presentació: G Mixt 53

Proposta de resolució sobre la renúncia a la governança seguint els criteris de 
l’Agenda 2030
250-00450/13
Presentació: GP VOX 54

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la purga dels 
mossos d’esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista
252-00015/13
Presentació: GP Cs, GP VOX, G Mixt 56
Termini de presentació d’esmenes 58

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
302-00083/13
Rectificació del text presentat 58

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
300-00096/13
Presentació: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 59

Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges
300-00097/13
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem 59

Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball
300-00098/13
Presentació: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 60

Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
300-00099/13
Presentació: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 60
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Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública
300-00100/13
Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 60

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública
300-00101/13
Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans 61

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani
300-00102/13
Presentació: Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 61

Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Departament d’Ac-
ció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l’exterior
300-00103/13
Presentació: Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 62

Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d’experts per a garantir els 
drets fonamentals en situacions d’emergència
300-00104/13
Presentació: Grup Mixt 62

Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i els fons europeus
300-00105/13
Presentació: Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 62

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2021
360-00006/13
Presentació: síndic de Greuges 63

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tor-
tura corresponent al 2021
360-00007/13
Presentació: síndic de Greuges 63

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Mesures per a prevenir la transmissió del virus causant de la Covid-19 durant el 
mes de gener del 2022
395-00260/13
Acord 65

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Renúncia a la condició de diputada 66
Renúncia a la condició de diputat 67

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 42/XIV, sobre l’atenció pediàtrica
290-00033/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 43/XIV, sobre els centres d’atenció primària 
de Torreforta - la Granja i Bonavista, a Tarragona
290-00034/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 44/XIV, sobre la salut mental infantil
290-00035/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

Control del compliment de la Resolució 72/XIV, sobre la fibra òptica a la Sénia
290-00054/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74
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Control del compliment de la Resolució 73/XIV, sobre el tren tramvia del Bages
290-00055/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 106/XIV, sobre l’avançament al primer tri-
mestre del curs escolar de la resolució i la percepció dels ajuts del Ministeri d’Edu-
cació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport 
educatiu i sobre el traspàs de la gestió de les beques pendents
290-00085/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 150/XIV, sobre el Contracte programa de 
serveis socials 2022-2026
290-00122/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge
390-00006/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 77

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels objectius de tran-
sició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
390-00007/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 78

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors econòmics
390-00008/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 80

Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute de la Generalitat amb 
el món local
390-00039/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 81

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques previstes per a 
afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
390-00044/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 81

Control del compliment de la Moció 53/XIV, sobre el model escolar i  la immersió 
lingüística
390-00053/13
Designació de la Comissió competent 82

Control del compliment de la Moció 54/XIV, sobre l’enfortiment i la transformació 
del sistema sanitari
390-00054/13
Designació de la Comissió competent 82

Control del compliment de la Moció 55/XIV, sobre el reconeixement i la promoció 
de la llengua catalana en el marc de les institucions europees
390-00055/13
Designació de la Comissió competent 82

Control del compliment de la Moció 56/XIV, sobre les polítiques de turisme
390-00056/13
Designació de la Comissió competent 82

Control del compliment de la Moció 57/XIV, sobre els reptes per a la modernització 
i la transformació de la indústria
390-00057/13
Designació de la Comissió competent 83

Control del compliment de la Moció 58/XIV, sobre els drets laborals
390-00058/13
Designació de la Comissió competent 83
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Susanna Abella Codorniu, en representació de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00198/13
Substanciació 83

Compareixença d’una representació de l’empresa salinera Infosa davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00199/13
Substanciació 83

Compareixença de la presidència i la direcció del Parc Natural del Delta de l’Ebre 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00200/13
Substanciació 83

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22
Convocada per al 25 de gener de 2022 84

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 85

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 86

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

Pla de salut de Catalunya 2021-2025
334-00030/13
Presentació: Govern de la Generalitat 86

Memòria sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponent 
al 2020 elaborada per l’Oficina Antifrau de Catalunya
334-00031/13
Presentació: Joan Xirau Serra, director adjunt de Oficina Antifrau de Catalunya 88

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent al 2020
334-00032/13
Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 88

Memòria sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponent 
al 2020 elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya
334-00033/13
Presentació: síndic de Greuges 89

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Informe sobre la presència 
de continguts a TikTok que perpetuen la transmissió d’actituds i valors masclistes»
337-00009/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 89

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic jurídic o 
tècnica jurídica en matèria de recursos humans del Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera 
de les Administracions públiques catalanes
500-00004/13
Nomenament i destinació definitiva d’una funcionària de carrera 90
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Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’analista programador o ana-
lista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis 
del 2021 i el 2023
501-00013/12
Nomenament 91

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions 
amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària 
i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya
501-00015/12
Nomenament 92
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un dispositiu policial 
específic per a afrontar la delinqüència i la inseguretat al centre del 
Vendrell, Coma-ruga, els Pisos Planas, Mas Borràs, Edèn Parc i Oasi 
Parc
250-00301/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 19.01.2022, DSPC-C 170.

Proposta de resolució sobre el reforç d’un dispositiu policial 
específic i el desplegament del pla Tremall dels Mossos d’Esquadra 
per a afrontar la delinqüència i la inseguretat als barris de la part alta 
de Tarragona i al Serrallo
250-00302/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 19.01.2022, DSPC-C 170.

Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen 
les dones amb discapacitats
250-00404/13

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 26626).
Coneixement: Mesa del Parlament, 18.01.2022.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació 
de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o 
hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos 
al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social 
de la COVID-19, en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat 
subjectes a les disposicions del dret civil català
203-00018/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 26652 i 26653 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.01.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2022, 
ha pres coneixement del Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de 
les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes 
d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i 
de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la 
COVID-19, en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les dispo-
sicions del dret civil català, publicat al DOGC 8569, amb la correcció d’errades in-
corporada, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 24 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 21 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 SIG21JUS2268 - 

Projecte de decret llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència 
energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos al 
règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte 
sanitari, econòmic i social de la Covid-19, en l’àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les 
instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels 
sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de 
propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 en l’àmbit de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret 
civil català

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

són 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
El 21 de juliol de 2020, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla per a la 

reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la CO-
VID-19. Aquest Pla s’alinea amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Digi-
tal Europea.

El mateix 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar el marc financer 
pluriennal 2021-2027 i el fons de recuperació Next Generation EU. Aquest fons es-
devé una eina significativa perquè Catalunya dugui a terme transformacions clau per 
a adaptar-se als nous temps en matèries tals com la transició energètica.

Actualment, el parc d’habitatges de Catalunya representa un 10,6% de les emi-
ssions totals de diòxid de carboni i més del 80% de les qualificacions energètiques 
corresponen a les menys eficients lletres E, F o G, qualificacions que valoren l’efi-
ciència en funció de la seva despesa energètica. Segons dades de l’Institut Català de 
l’Energia, un immoble amb qualificació A representa un estalvi en el consum mitjà 
d’energia de fins el 89% respecte d’un amb qualificació G i del 78% en relació amb 
un habitatge amb qualificació E, qualificació que tenen la majoria de llars catalanes. 
D’acord amb les dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, el 
consum energètic que genera el parc d’habitatges és responsable d’aproximadament 
el 30% dels gasos contaminants que s’emeten a l’atmosfera.

Davant d’aquestes dades, és inqüestionable la necessitat de reduir el consum 
d’energia i millorar l’habitabilitat de les llars a través de la rehabilitació energètica. 
I, per aquest motiu, una de les partides d’ajuts del fons europeu Next Generation 
(NGEU) té per objecte la rehabilitació dels habitatges per fer-los més sostenibles.

La disponibilitat d’aquests fons NGEU és, per tant, una oportunitat crucial per 
adaptar el parc immobiliari residencial del nostre país a un consum energètic més 
sostenible mitjançant la instal·lació d’equips que millorin l’eficiència energètica o de 
sistemes d’energies renovables en edificis sotmesos al règim de propietat horitzon-
tal. Per tal de facilitar l’accés de les comunitats de propietaris als esmentats fons, és 
extraordinàriament necessari i urgent modificar els articles del capítol III del títol V 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya que regulen els acords per a executar 
les dites obres, els propietaris que han d’assumir els costos de les instal·lacions, i el 
seu manteniment i conservació.

II
Aquest Decret llei té per objecte modificar el Codi civil de Catalunya pel que fa 

als aspectes relatius a l’execució d’obres per a la millora de l’eficiència energètica o 
hídrica i la instal·lació de sistemes d’energies renovables en els edificis subjectes al 
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règim de propietat horitzontal. La reforma abasta sis articles: l’article 553-25 (règim 
general d’adopció d’acords), l’article 553-26 (adopció d’acords per unanimitat i per 
majories qualificades), l’article 553-30 (vinculació dels acords), l’article 553-42 (ús i 
gaudi dels elements comuns), l’article 553-43 (elements comuns d’ús exclusiu) i l’ar-
ticle 553-44 (conservació i manteniment dels elements comuns).

L’aspecte més destacable és la reforma de l’article 553-25.2, que preveu la ma-
joria simple dels propietaris que representin la majoria de quotes de participació 
per a aprovar els acords relatius a l’eficiència energètica dels edificis. Més concre-
tament, es modifica la lletra b) i s’hi afegeixen quatre apartats nous amb les lletres 
d), e), f) i g).

La lletra b) de l’article 553-25.2 afegeix l’eficiència energètica o hídrica dins de 
les innovacions exigibles, derivades de la normativa vigent, al costat de l’habitabili-
tat, l’accessibilitat o la seguretat de l’immoble. La norma pretén facilitar els acords 
respecte de l’elecció dels projectes tècnics relatius a la millora de l’eficiència ener-
gètica i als sistemes d’energies renovables més adequats per als interessos de la co-
munitat.

Les noves lletres de l’article 553-25.2 identifiquen quatre accions en aquesta ma-
tèria. La lletra d) es refereix a les obres i instal·lacions que tenen per objecte la mi-
llora de l’eficiència energètica o hídrica de l’edifici, així com la instal·lació de sis-
temes d’energies renovables en els elements comuns de l’immoble en benefici de la 
comunitat. La lletra e) contempla el mateix tipus d’obres i instal·lacions fetes en els 
elements comuns de l’immoble en benefici particular d’un o més propietaris. La lle-
tra f) regula la participació en la generació d’energies renovables compartides amb 
altres comunitats de propietaris així com també amb les comunitats energètiques 
locals i ciutadanes d’energia que regulen les directives (UE) del Parlament Europeu 
i del Consell 2018/2001, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts reno-
vables, i 2019/944, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per 
la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE. I, en darrer lloc, la lletra g) incorpora 
la celebració de contractes de finançament per part de la comunitat per a fer front a 
les despeses derivades de l’execució de les obres o les instal·lacions esmentades en 
els apartats anteriors.

El criteri de la majoria simple permet impulsar les instal·lacions per a la millora 
de l’eficiència energètica i l’establiment de sistemes d’energies renovables i, al ma-
teix temps, genera comportaments cooperatius entre els propietaris. S’ha volgut de-
fugir tant el criteri de la majoria qualificada, que pot conduir a l’immobilisme, com 
els acords votats amb percentatges inferiors a la majoria simple, que poden donar 
lloc a la pràctica a un augment de la conflictivitat i de la morositat en el si de les 
comunitats.

L’article 553-26.2 regula el vot favorable qualificat de quatre cinquenes parts 
dels propietaris per adoptar diferents acords i la nova redacció de la lletra b) ex-
clou aquesta majoria qualificada quan l’acord es refereixi a les instal·lacions per a la 
millora energètica i de sistemes d’energies renovables en benefici de la comunitat, 
que segons el nou article 553-25.2 requereixen només la majoria simple per a exe-
cutar-les.

D’altra banda, la nova lletra h) de l’apartat 2 preveu que l’acord per a celebrar 
contractes de finançament amb un termini d’amortització superior als quinze anys 
requereix la majoria qualificada de les quatre cinquenes parts dels propietaris que 
alhora representin les quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

L’article 553-30 incorpora un nou apartat 4 relatiu a la vinculació dels acords que 
tenen per objecte les obres d’instal·lació d’infraestructures o equips comuns per mi-
llorar l’eficiència energètica dels edificis o per instal·lar sistemes d’energies renova-
bles d’ús comú en els elements comuns. Els acords obliguen tots els propietaris de 
la comunitat, però s’estableix un topall protector per a les persones dissidents quan 
la repercussió de la despesa derivada de les dites obres o instal·lacions excedeixi les 
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tres quartes parts del pressupost anual vigent de la comunitat, per raó de les despe-
ses comunes ordinàries, un cop descomptades les subvencions o ajuts públics que 
els puguin correspondre per aquest concepte. Amb l’establiment d’aquest paràmetre 
es limita l’abast de la despesa derivada de l’acord adoptat als propietaris en situació 
econòmica vulnerable i que hagin dissentit expressament en la votació per a l’exe-
cució de les obres i instal·lacions de millora energètica de l’edifici previstes per l’ar-
ticle 553-25.2.

L’article 553-42 incorpora un nou apartat 2 referit a l’ús i gaudi dels elements 
comuns si l’acord de la junta per a instal·lar infraestructures o equips amb la finali-
tat de millorar l’eficiència energètica o hídrica o sistemes d’energia renovable d’ús 
comunitari és incompatible amb instal·lacions o sistemes d’utilitat particular prèvia-
ment autoritzades. En aquest cas, l’interès de la comunitat en l’ús de l’element comú 
pròpiament dit és prevalent, tot i que la comunitat ha de fer-se càrrec de la remoció 
de les instal·lacions o sistemes i d’indemnitzar el dany que aquesta comporti al pro-
pietari.

A l’article 553-43 s’inclou un nou apartat 3 que té per objecte regular la possibi-
litat que tenen els propietaris que disposen de l’ús exclusiu d’elements comuns per 
a instal·lar infraestructures o equips d’utilitat particular amb la finalitat de millorar 
l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d’energies renovables en els dits ele-
ments comuns d’ús exclusiu. Els propietaris interessats a promoure aquestes ins-
tal·lacions o sistemes en benefici particular tenen l’obligació de presentar el projecte 
tècnic a la presidència o administració, en un termini de trenta dies abans de l’inici 
de les obres. En aquest cas, per tant, no cal un acord previ per part de la junta. La 
posada a disposició del projecte tècnic ja proporciona informació suficient perquè la 
comunitat pugui proposar, si ho considera adient, una alternativa que no comporti a 
qui ho promou un increment econòmic substancial respecte del projecte tècnic que 
ha presentat. Els costos de les dites instal·lacions i el seu manteniment són exclusiva-
ment dels propietaris que se’n beneficien. Amb la voluntat d’impulsar aquests tipus 
d’instal·lacions, s’adopta el mateix protocol d’actuacions establert per l’article 553-
36.3 respecte de la instal·lació de punts de càrrega individual de vehicles elèctrics.

Finalment, la nova redacció de la lletra b) de l’article 553-25.2 condueix a que 
s’hagi d’incloure a l’article 553-44 l’eficiència energètica o hídrica dins del llistat 
de condicions que l’immoble ha de complir segons la normativa vigent. L’article 
identifica els deures de conservació i manteniment de les instal·lacions existents en 
els elements comuns de l’edifici per part dels propietaris, així com la contribució 
d’aquests a les despeses que se’n derivin. Un nou apartat 2 especifica que, quan les 
infraestructures per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i els sistemes 
d’energies renovables han estat instal·lades en elements comuns o en elements co-
muns d’ús exclusiu i se n’obté un benefici particular, les despeses de conservació i 
de manteniment són a càrrec dels propietaris que se’n beneficien.

III
Aquesta regulació es fonamenta en l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Ca-

talunya, que atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret ci-
vil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució espanyola atribueix 
en tot cas a l’Estat. Així mateix, l’article 144 de l’Estatut atribueix a la Generalitat 
de Catalunya la competència compartida en matèria de protecció de medi ambient i 
l’article 133, la competència compartida en matèria d’energia, que inclou el foment 
i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica.

Cal fer ús d’aquestes competències per reforçar la lluita contra el canvi climàtic 
i la transició cap a una energia més neta i sostenible. Així, es dona continuïtat a la 
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, 
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, a l’Acord de París 
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de 22 d’abril de 2015 sobre el canvi climàtic i a les recents lleis aprovades en matèria 
de canvi climàtic, com ara la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.

La modificació pretesa dona compliment al mandat de la disposició final prime-
ra del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 
energies renovables distribuïdes i participades d’acord amb la qual el Govern, en el 
termini de tres mesos, ha d’impulsar les modificacions legislatives necessàries per 
facilitar la implantació de fonts d’energia renovables en els edificis.

IV
El Decret llei també incorpora mesures relatives a les persones jurídiques de 

dret privat subjectes a les disposicions de dret civil català. Com a conseqüència de 
la crisi sanitària derivada de la COVID-19, i per poder pal·liar els efectes negatius 
d’aquesta crisi, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents mesures en diversos 
àmbits, entre les quals figuren les relatives a les entitats privades. Les restriccions 
imposades, especialment pel que fa a la mobilitat, aforament i distància física mí-
nima interpersonal podien repercutir negativament en el funcionament normalitzat 
dels òrgans d’aquestes entitats, respecte al compliment de les obligacions legals i es-
tatutàries. El Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, disposa, de manera ex-
cepcional i fins al 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones jurídiques 
subjectes a les disposicions de dret civil català es puguin reunir i puguin adoptar 
acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, així com adoptar 
acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

Transcorregut gairebé un any des que es va aprovar el Decret llei 53/2020, de 
22 de desembre, cal valorar de nou el marc normatiu que regula el funcionament 
d’aquestes entitats. L’evolució epidemiològica ha permès aixecar moltes de les res-
triccions fins ara vigents. No obstant això, les estadístiques de les darreres setmanes 
assenyalen un lleuger i constant increment de contagis de la COVID-19 i que Cata-
lunya torna a trobar-se en una situació de risc alt.

Davant aquest augment notable de la incidència de la COVID-19, amb l’objectiu 
prioritari de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidè-
mics i contenir la propagació de la malaltia i, a la vegada, establir un marc regulador 
que atorgui seguretat jurídica, aquest Decret llei amplia fins a 31 de desembre de 
2022 la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques de dret privat puguin 
adoptar acords per mitjà de videoconferència o per altres mitjans sense reunió, així 
com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

V
L’objectiu principal de la iniciativa és facilitar la instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques per a autoconsum, és a dir, per a autoproducció d’electricitat, a les 
cobertes dels edificis plurifamiliars que representen el 74% dels habitatges de Ca-
talunya.

L’energia solar fotovoltaica, juntament amb l’eòlica, serà crucial en la transició 
energètica cap a un model 100% renovable. I, inevitablement, part de l’energia fo-
tovoltaica que necessitarem per cobrir les nostres necessitats futures s’haurà d’ins-
tal·lar sobre el terreny i, per tant, caldrà maximitzar l’ocupació de cobertes per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques.

En aquest sentit, els fons de recuperació Next Generation EU són el paquet d’es-
tímul econòmic europeu més gran que hi ha hagut mai en la història de la Unió Eu-
ropea i es destinaran en gran part a finançar projectes de transició ecològica i digital 
i creixement sostenible.

En el marc d’aquests fons, el Govern estatal ha aprovat un conjunt de mesures de 
caràcter econòmic dirigides a rehabilitar el parc d’edificis i d’habitatges per tal que 
esdevinguin més sostenibles. D’aquesta manera, ha impulsat incentius fiscals, una 
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línia d’avals per a les comunitats de propietaris i sis programes d’ajuda per a la re-
habilitació residencial i la construcció d’habitatge social que seran distribuïts entre 
les comunitats autònomes per tal que aquestes convoquin els ajuts. Concretament, a 
Catalunya li correspondran més de 186 milions d’euros i, d’aquests, 32,57 milions 
d’euros es destinaran a subvencionar instal·lacions d’autoconsum en el sector resi-
dencial, en les administracions públiques i en el tercer sector.

Aquests fons són, per tant, una oportunitat única per dinamitzar la rehabilita-
ció d’habitatges. Es calcula que podrien sortir-ne beneficiats uns 25.000 habitatges. 
Però, per tal que així sigui, és necessari i urgent modificar de la manera més àgil 
possible la regulació del Codi civil de Catalunya en matèria de propietat horitzontal 
i fer que aquesta faciliti l’adopció d’acords de millora de l’eficiència energètica i/o 
hídrica dels immobles així com l’ús de sistemes d’energies renovables. En aquest 
sentit, l’instrument normatiu que permet resoldre a temps les traves en l’adopció 
d’acords que genera la regulació normativa actual és el decret llei. No hi ha cap altra 
eina d’elaboració de normes ni tan sols el procediment de lectura única que pugui 
satisfer a temps la necessitat d’urgència descrita. Només amb la modificació norma-
tiva pretesa a través de decret llei es podran destinar de manera àgil i efectiva els 
ajuts a la millora de l’eficiència energètica del parc d’habitatges català.

Tanmateix, la figura del decret llei també permet donar compliment a temps al 
mandat que deriva de la disposició final primera del Decret llei 24/2021, de 26 d’oc-
tubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i par-
ticipades, segons el qual el Govern ha d’impulsar, en el termini de tres mesos, les 
modificacions legislatives necessàries per facilitar la implantació de fonts d’energia 
renovable en els edificis.

Quant a les entitats privades subjectes a les disposicions de dret civil català, cal 
una acció normativa immediata que doni continuïtat a la regulació actual atès que 
aquesta perd vigència el 31 de desembre de 2021 i, a la vegada, que s’adeqüi al con-
text pandèmic existent en aquests moments i permeti a les entitats funcionar amb 
regularitat i seguretat. En aquest cas, el procediment legislatiu ordinari també fa 
inviable aquesta immediatesa de manera que és necessari recórrer a la figura del 
decret llei que, d’acord amb l’article 86 de la Constitució espanyola i l’article 64.1 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, faculta el Govern a dictar disposicions legis-
latives provisionals en cas d’extraordinària i urgent necessitat, supòsit habilitant que 
es dona en aquesta iniciativa. A més, les mesures proposades són congruents i estan 
en relació directa amb la situació que s’ha d’afrontar.

Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 

A proposta de la consellera de Justícia i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació dels articles 553-25, 553-26, 553-30, 553-42, 
553-43 i 553-44 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica l’article 553-25 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 

resta redactat de la manera següent: 
Article 553-25. Règim general d’adopció d’acords
1. Només es poden adoptar acords sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
2. S’adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada vo-

tació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de llurs quotes de 
participació, els acords que fan referència a: 

a) L’execució d’obres o l’establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir 
barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors, encara que l’acord comporti la 
modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis 
afectin l’estructura o la configuració exterior.
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b) Les innovacions exigibles per a l’habitabilitat, l’accessibilitat, la seguretat de 
l’immoble o l’eficiència energètica o hídrica segons llur naturalesa i característiques, 
encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o 
afectin l’estructura o la configuració exterior.

c) L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb 
la finalitat de millorar la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis de teleco-
municacions de banda ampla o per a individualitzar el mesurament dels consums 
d’aigua, gas o electricitat o per a la instal·lació general de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics encara que l’acord comporti la modificació del títol de constitució 
i dels estatuts.

d) L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb 
la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar siste-
mes d’energies renovables d’ús comú en elements comuns, encara que l’acord com-
porti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l’estructura o la 
configuració exterior.

e) L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la finalitat 
de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d’ener-
gies renovables d’utilitat particular en elements comuns, a sol·licitud dels propietaris 
interessats, encara que afectin l’estructura o la configuració exterior. L’acord adoptat 
inclou, si la instal·lació existent ho permet, l’accés d’altres propietaris sempre que 
abonin l’import que els hagués correspost quan es va fer la instal·lació, degudament 
actualitzat, així com el cost de l’adaptació necessària per tenir-hi accés. Els propie-
taris que vulguin tenir accés a les instal·lacions preexistents han de comunicar-ho 
prèviament a la presidència o a l’administració de la comunitat.

f) La participació en la generació d’energies renovables compartides amb altres 
comunitats de propietaris, així com també amb comunitats energètiques locals o 
ciutadanes d’energia, encara que l’acord comporti la modificació del títol de consti-
tució i dels estatuts.

g) Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de l’exe-
cució de les obres o de les instal·lacions previstes pels apartats anteriors.

h) Les normes del reglament de règim interior.
i) L’acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la pro-

pietat horitzontal.
j) Els acords que no tinguin fixada una majoria diferent per a adoptar-los.
3. Per al càlcul de les majories es computen els vots i les quotes dels propieta-

ris que han participat en la votació de cadascun dels punts de l’ordre del dia, sia de 
manera presencial, sia per representació o per delegació del vot. En els casos que un 
element privatiu pertanyi a diversos propietaris, aquests tenen conjuntament un únic 
vot indivisible per raó de la propietat del dit element privatiu. L’adopció de l’acord 
per majoria simple requereix que els vots i quotes a favor superin els vots i quotes 
en contra.

4. Els acords que modifiquin la quota de participació, els que privin qualsevol 
propietari de les facultats d’ús i gaudi d’elements comuns i els que determinin l’ex-
tinció del règim de la propietat horitzontal simple o complexa requereixen el con-
sentiment exprés dels propietaris afectats.

5. Els propietaris o titulars d’un dret possessori sobre l’element privatiu, en el 
cas que ells mateixos o les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixin algu-
na discapacitat o tinguin més de setanta anys, si no aconsegueixen que s’adoptin els 
acords a què fan referència les lletres a) i b) de l’apartat 2, poden demanar a l’au-
toritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques o 
a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per 
a assolir l’accessibilitat i la transitabilitat de l’immoble en atenció a la discapacitat 
que les motiva.
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6. Als efectes únicament de la legitimació per a la impugnació dels acords i 
l’exoneració del pagament de despeses per a noves instal·lacions o serveis comuns, 
els propietaris que no han participat en la votació es poden oposar a l’acord per mitjà 
d’un escrit enviat a la secretaria, per qualsevol mitjà fefaent, en el termini d’un mes 
d’ençà que els ha estat notificat. Si una vegada passat el mes no han tramès l’escrit 
d’oposició, es considera que s’adhereixen a l’acord.

2. Es modifica l’article 553-26 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 553-26. Adopció d’acords per unanimitat i per majories qualificades
1. Es requereix el vot favorable de tots els propietaris amb dret a vot per a: 
a) Modificar les quotes de participació.
b) Desvincular un annex.
c) Vincular l’ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de l’immoble o al-

tres elements comuns a un o diversos elements privatius.
d) Cedir gratuïtament l’ús d’elements comuns que tenen un ús comú.
e) Constituir un dret de sobreelevació, subedificació i edificació sobre l’immoble.
f) Extingir el règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i convertir-la en 

un tipus de comunitat diferent.
g) Acordar la integració en una propietat horitzontal complexa.
h) Sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió relativa al règim de la propietat horit-

zontal, llevat que hi hagi una disposició estatutària contrària.
2. Cal el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a 

vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de par-
ticipació, per a: 

a) Modificar el títol de constitució i els estatuts, llevat que hi hagi una disposició 
legal en sentit contrari.

b) Adoptar acords relatius a innovacions físiques en l’immoble, si n’afecten l’es-
tructura o la configuració exterior, llevat dels supòsits regulats a les lletres b), d) i e) 
de l’article 553-25.2, així com els relatius a la construcció de piscines i instal·lacions 
recreatives.

c) Desafectar un element comú.
d) Constituir, alienar, gravar i dividir un element privatiu de benefici comú.
e) Acordar quotes especials de despeses, o un increment en la participació en 

les despeses comunes corresponents a un element privatiu per l’ús desproporcionat 
d’elements o serveis comuns, d’acord amb el que estableix l’article 553-45.4.

f) Acordar l’extinció voluntària del règim de propietat horitzontal per parcel·les.
g) La cessió onerosa de l’ús i l’arrendament d’elements comuns que tenen un ús 

comú per un termini superior a quinze anys.
h) Els contractes de finançament que tinguin un termini d’amortització superior 

a quinze anys.
3. Els acords dels apartats 1 i 2 s’entenen adoptats: 
a) Si es requereix la unanimitat, quan hi han votat favorablement tots els propie-

taris que han participat en la votació i, en el termini d’un mes des de la notificació 
de l’acord, no s’hi ha oposat cap altre propietari mitjançant un escrit tramès a la se-
cretaria per qualsevol mitjà fefaent.

b) Si es requereixen les quatre cinquenes parts, quan hi ha votat favorablement 
la majoria simple dels propietaris i de les quotes participants a la votació i, en el 
termini d’un mes des de la notificació de l’acord, s’assoleix la majoria qualificada 
comptant com a vot favorable la posició dels propietaris absents que, en el dit termi-
ni, no s’han oposat a l’acord mitjançant un escrit tramès a la secretaria per qualsevol 
mitjà fefaent.

3. Es modifica l’article 553-30 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 
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Article 553-30. Vinculació dels acords
1. Els acords adoptats per la junta són obligatoris i vinculen tots els propietaris, 

fins i tot els dissidents.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, els propietaris dissidents no estan obli-

gats a satisfer les despeses originades per les noves instal·lacions o nous serveis co-
muns que no siguin exigibles d’acord amb la llei si el valor total de la despesa acor-
dada és superior a la quarta part del pressupost anual vigent de la comunitat un cop 
descomptades les subvencions o els ajuts públics i els costos derivats de l’obtenció 
de crèdit necessari amb entitats financeres. Els propietaris només poden gaudir de 
les noves instal·lacions o els nous serveis si satisfan l’import de les despeses d’exe-
cució i de manteniment amb l’actualització que correspongui aplicant-hi l’índex ge-
neral de preus de consum.

3. Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la ins-
tal·lació d’ascensors i les que calguin per a garantir l’accessibilitat i l’habitabilitat de 
l’edifici són a càrrec de tots els propietaris si deriven d’un acord de la junta. Si deri-
ven d’una decisió judicial conforme a l’article 553-25-5, l’autoritat judicial és qui en 
fixa l’import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat.

4. Les despeses originades per les obres d’instal·lació d’infraestructures o equips 
comuns amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com de la 
instal·lació de sistemes d’energies renovables d’ús comú en elements comuns, són a 
càrrec de tots els propietaris si deriven de l’acord de la junta, de conformitat amb el 
que estableix l’article 553-25.2.d). Els propietaris dissidents, en tot cas, estan obli-
gats si el valor total de la despesa acordada no excedeix les tres quartes parts del 
pressupost anual vigent de la comunitat per raó de les despeses comunes ordinàries, 
un cop descomptades les subvencions o els ajuts públics que els puguin correspon-
dre per aquest concepte.

5. Els propietaris que, sense causa justificada, s’oposin a les actuacions o obres 
necessàries i exigides per l’autoritat competent o les demorin responen individual-
ment de les sancions que s’imposin en via administrativa.

4. Es modifica l’article 553-42 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 553-42. Ús i gaudi dels elements comuns
1. L’ús i gaudi dels elements comuns corresponen a tots els propietaris d’elements 

privatius i s’ha d’adaptar a la destinació que estableixen els estatuts o a la que re-
sulti normal i adequada a llur naturalesa, sense perjudicar l’interès de la comunitat.

2. En el cas que la junta acordi instal·lacions per a l’eficiència energètica o hídri-
ca o de sistemes d’energia renovable per a l’ús comunitari en elements comuns on 
existeixin instal·lacions o sistemes d’utilitat particular prèviament autoritzades, in-
compatibles amb el nou acord, la comunitat assumeix la remoció i ha d’indemnitzar 
els danys que la remoció comporti al propietari.

5. Es modifica l’article 553-43 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 553-43. Elements comuns d’ús exclusiu
1. En el títol de constitució o per acord unànime de la junta, es pot vincular a un 

o a diversos elements privatius l’ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de 
l’immoble o altres elements comuns. Aquesta vinculació no els fa perdre la natura-
lesa d’element comú.

2. Els propietaris dels elements privatius que tenen l’ús i gaudi exclusiu dels ele-
ments comuns n’assumeixen totes les despeses de conservació i manteniment i tenen 
l’obligació de conservar-los adequadament i mantenir-los en bon estat.

3. Els propietaris dels elements privatius que tenen l’ús exclusiu dels elements 
comuns poden executar obres de millora per a l’eficiència energètica o hídrica o la 
instal·lació de sistemes d’energies renovables en els dits elements comuns, fent-se 
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càrrec dels costos que se’n derivin, així com de les despeses de manteniment. En 
tot cas, han d’enviar el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació de l’inici de l’obra 
a la presidència o a l’administració. Dins aquest termini, la comunitat pot proposar 
una alternativa més adequada als seus interessos generals sempre que sigui raonable 
i proporcionada i que no comporti a les persones promotores un increment substan-
cial del cost del projecte tècnic presentat. A falta d’alternativa, els propietaris poden 
dur a terme les dites obres o instal·lacions.

4. Les reparacions que es deuen a vicis de construcció o estructurals, originaris 
o sobrevinguts, o les reparacions que afecten i beneficien tot l’immoble, són a càr-
rec de la comunitat, llevat que siguin conseqüència d’un mal ús o d’una mala con-
servació.

6. Es modifica l’article 553-44 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 553-44. Conservació i manteniment dels elements comuns
1. La comunitat ha de conservar els elements comuns de l’immoble, de manera 

que compleixi les condicions estructurals, d’habitabilitat, d’accessibilitat, d’estan-
quitat, de seguretat i d’eficiència energètica o hídrica segons la normativa vigent i ha 
de mantenir en funcionament correcte els serveis i les instal·lacions. Els propietaris 
han d’assumir les obres de conservació i reparació necessàries.

2. Els propietaris que es beneficien de la instal·lació d’infraestructures o equips 
de millora de l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes de energies renovables 
d’utilitat particular situats en elements comuns o en elements comuns d’ús exclusiu 
han d’assumir la conservació i el manteniment en la seva totalitat.

Disposició derogatòria 
Es deroga el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret 

llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

Disposicions finals

Primera. Modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual 
s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte 
sanitari, econòmic i social de la COVID-19
Es modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’esta-

bleixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i 
social de la COVID-19, que resta redactat de la manera següent: 

Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a 
les disposicions del dret civil català

De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2022, els òrgans de les per-
sones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es 
poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de co-
municació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, 
encara que els estatuts no ho estableixin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, 
i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat 
amb el que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els esta-
tuts no ho estableixin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho 
sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associa-
ció, un vint per cent de les persones associades.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.
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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, 21 de desembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Ciu-

ró 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 21 de desembre de 2021.
6. Certificat del secretari del Govern.
7. Decret 28/2021, de 21 de desembre, publicat al DOGC 8569, de 23.12.21.
8. Informe jurídic relatiu a la correcció d’errades.
9. Text de la correcció d’errades (format word).
10. Text de la correcció d’errades signada pel secretari general.
11. Correcció d’errades publicada a l’Annex A del DOGC 8569, de 23.12.21.

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

Decret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de 
la COVID-19 en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes al règim de propietat horitzontal
203-00019/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 28148 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.01.2022

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2022, ha 
pres coneixement del Decret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen me-
sures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la CO-
VID-19 en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim 
de propietat horitzontal, publicat al DOGC 8583, i ha manifestat que el termini de 
30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 de gener de 2022.

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 11 de gener de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG22JUS0025 - 

Projecte de decret llei pel qual s’estableixen mesures extraordinàries per fer front 
a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de les juntes de 
propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.



BOPC 212
24 de gener de 2022

3.01.03. Decrets llei 21 

Decret llei 1/2022, d’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de 
la COVID-19 en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes al règim de propietat horitzontal.

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i per poder 

pal·liar els seus efectes negatius, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents me-
sures en diversos àmbits, entre les quals figuren les relatives a les juntes de propie-
taris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

Les restriccions imposades, especialment pel que fa a la mobilitat, a l’aforament 
i a la distància física mínima interpersonal, podien repercutir negativament en el 
funcionament normalitzat de les juntes de propietaris, respecte al compliment de 
les seves obligacions legals i estatutàries. Per aquest motiu, el Govern aprova el De-
cret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 
de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’im-
pacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. Aquest Decret llei suspèn l’obli-
gació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al 
règim de propietat horitzontal fins al 31 de desembre de 2021, sense perjudici de 
la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins 
d’aquest termini d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que 
en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la presidència o si ho demana al-
menys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin 
el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme 
a través dels mitjans que estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. El 
darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta or-
dinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la 
renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del Codi civil 
de Catalunya. Mentre no es convoqui i se celebri la junta ordinària, es poden pren-
dre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, d’acord amb l’ar-
ticle 312-7 del Codi civil de Catalunya. El Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, 
també estableix, de manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, mesures 
aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de dret 
civil català.

A punt d’extingir-se automàticament l’eficàcia del Decret llei 53/2020, de 22 de 
desembre, perquè se supera la data dels seus efectes, prevista per al 31 de desembre 
de 2021, i davant una situació en la qual l’evolució epidemiològica havia permès ai-
xecar moltes de les restriccions existents fins aquell moment, era aconsellable esta-
blir un nou marc normatiu respecte a les juntes de propietàries i les entitats de dret 
privat.

El Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a 
la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables 
en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del De-
cret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinà-
ries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit 
de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil 
català, modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, amb l’ampliació 
fins al 31 de desembre de 2022 de la possibilitat que els òrgans de les persones ju-
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rídiques de dret privat puguin adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres 
mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus 
estatuts no ho estableixin.

L’augment de contagis de la COVID-19 en els darrers dies, amb una incidència 
que es considera d’alt risc, així com el restabliment de noves restriccions per part 
de les autoritats sanitàries, fa aconsellable estendre també les mesures respecte a les 
juntes de propietaris. D’aquesta manera, aquest Decret llei adopta novament les me-
sures contingudes en el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, i fixa fins al 30 de 
juny de 2022 el termini de vigència d’aplicació d’aquestes mesures, que es refereixen 
a la suspensió de l’obligatorietat de convocar i celebrar les juntes de propietaris, a 
la pròrroga automàtica del pressupost anual fins a la celebració de la propera junta 
ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a 
la renovació dels càrrecs, a la possibilitat de celebrar juntes de manera presencial si 
es reuneixen uns determinats requisits, a la possibilitat de celebrar juntes per video-
conferència o altres mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 312-5.2 del Codi civil 
de Catalunya i a la possibilitat, mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, de 
prendre acords sense reunió en aquells supòsits en els quals no es pugui dur a terme 
la celebració de la junta a través dels mitjans establerts. Per seguretat jurídica, el De-
cret llei manifesta expressament que es poden celebrar juntes per videoconferència 
o per altres mitjans telemàtics, tot i que no estigui previst en els estatuts ni hagi estat 
acordat prèviament per la junta de propietaris.

Les mesures que conté aquest Decret llei són necessàries en el context i la situa-
ció actual de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Són mesures extraordi-
nàries i de caràcter temporal, que es corresponen amb l’objectiu de protecció de la 
salut de la ciutadania, de garantir el control dels brots epidèmics i de contenir la pro-
pagació de la malaltia. A la vegada, estableixen un marc regulador que atorga segu-
retat jurídica i facilita el funcionament de les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes al règim de propietat horitzontal. Els instruments legislatius d’urgència o 
tramitació ràpida existents, com ara les tramitacions urgents o la tramitació per lec-
tura única, no permeten que s’aprovin les mesures esmentades amb la immediatesa 
necessària. L’únic instrument normatiu que permet l’aprovació amb la celeritat re-
querida és el Decret llei.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; A proposta de la consellera 
de Justícia i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article únic
Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per facili-

tar el funcionament de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim 
de propietat horitzontal, s’adopten les mesures següents: 

1. L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats 
subjectes al règim de propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 de juny del 2022, 
sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de 
propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures 
de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la presidència o 
si ho demana almenys un vint-i-cinc per cent de les persones propietàries amb dret 
a vot, que representin el mateix percentatge de quotes.

2. La celebració de la junta, fins al 30 de juny del 2022, es pot dur a terme per 
videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació d’acord amb el que 
estableix l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, tot i que no estigui previst als 
estatuts ni hagi estat acordat prèviament per la junta de propietaris.
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3. El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la 
junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes ante-
riors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del 
Codi civil de Catalunya.

4. Excepcionalment, fins al 30 de juny del 2022, per a aquells supòsits en els 
quals no es pot dur a terme la celebració de la junta a través dels mitjans establerts, 
es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es 
compleixen els requisits que estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya i els seus efectes s’estenen des de l’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, 11 de gener de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Ciu-

ró 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 d’11 de gener de 2022.
6. Certificat del secretari del Govern.
7. Decret llei 1/2022, d’11 de gener, publicat al DOGC 8583, de 13.1.22.

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 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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.
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Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments
250-00426/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

Proposta de resolució sobre l’exigència al Govern espanyol del retorn 
de l’impost sobre el valor afegit de la recerca a les universitats i els 
centres de recerca catalans
250-00431/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 25546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Pau Morales i Romero, portaveu a la Comissió de Recerca i Universitats del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per exi-
gir al Govern Espanyol el retorn de l’IVA de la recerca a les Universitats i Centres 
de Recerca catalans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Recerca i 
Universitats, amb el text següent: 

Exposició de motius
La legislació Europea (la regulació 1892/2006 i la seva revisió EEC. 3037/90), 

estableix que les activitats de recerca i innovació en ciències naturals i tecnològiques 
son considerades activitats econòmiques i que, com a tals, les institucions que les 
duen com universitats o centres de recerca tenen dret a el reintegrament de l’impost 
sobre el valor afegit que han pagat.

Una legislació que va ser transposada a l’Estat Espanyol mitjançant el Reial De-
cret 475/2007 que estableix que el grup 72.1 de la classificació d’activitats econòmi-
ques (NAC) compren la recerca bàsica, la aplicada i el desenvolupament experimen-
tal en ciències naturals i tècniques.

Malgrat això des de 2015 el Govern Espanyol es nega sistemàticament a reinte-
grar de forma automàtica l’import complert de l’IVA per les activitats de recerca, 
sota l’argument que mentre la recerca aplicada es considera una activitat econòmica, 
la recerca bàsica no tindria que ser considerada activitat econòmica i, conseqüent-
ment, no pot ser elegible per el reintegrament de l’IVA. Una distinció que no te cap 
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base legal, ates que dita distinció no es produeix ni en la legislació Europea, ni en 
la seva transposició a la estatal.

Aquesta negativa es du a terme amb l’exigència de l’Agència Tributària que si-
guin les institucions de recerca les qui assumeixin com a pròpia aquesta renúncia 
i la formalitzin per escrit amb un document on manifestin que consideren que no 
tota la seva activitat, sinó només una part, té dret a la devolució de l’IVA suportat. 
Un procediment que s’aprofita de l’absoluta indefensió de les institucions de recerca 
perquè l’Agència Tributària atura sine die la devolució de cap import a les entitats 
de recerca, la tresoreria de les quals no pot suportar aquesta situació durant els anys 
que duraria un litigi legal.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució per exigir al govern espanyol el retorn de l’IVA de 
la recerca a les universitats i centres de recerca catalans
El Parlament de Catalunya, considera reprovable l’actuació de l’Agència Tribu-

taria, abusant de la seva posició de poder per augmentar la recaptació a costa de 
menystenir els drets legalment reconegut de centres de recerca i investigació i troba 
necessari que el Govern de l’Estat: 

1. Compleixi amb el seu propi ordenament legal, així com amb el de la Unió 
Europea, i posi fi a les estratègies dilatòries de l’AEAT en relació a el retorn de 
l’IVA tant a els centres de recerca com a les universitats que realitzen activitats re-
lacionades amb la investigació bàsica, aplicada i el desenvolupament experimental 
en ciències naturals i tècniques.

2. Pagui el retorn complet de l’IVA, amb els interessos corresponents, i esta-
bleixi mecanismes de reparació i compensació vers les universitats i els centres de 
recerca que han vist impactada la seva tresoreria per la mala praxis de l’AEAT des 
de l’exercici 2014.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Pau Morales i Romero, portaveu a la CRU; 

GP ERC

Proposta de resolució sobre la fibrosi pulmonar
250-00432/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 25816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
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 estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la fibrosi pulmonar, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, existeixen aproximadament unes 7.000 malalties rares o minori-

tàries, que afecten el 7% de la població mundial, més de 3 milions de persones a 
Espanya i prop de 400.000 a Catalunya. Dins d’aquest grup es troben un conjunt 
de malalties fibrosants que deterioren el teixit pulmonar i produeixen cicatrius que 
substitueixen el teixit de manera progressiva, essent la més coneguda la Fibrosi Pul-
monar Idiopàtica (FPI), que s’estima que afecta entre 7.500 i 8.000 persones a l’Es-
tat Espanyol.
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Aquesta malaltia pulmonar provoca un deteriorament progressiu de la funció 
respiratòria i la seva taxa de mortalitat –la supervivència a cinc anys no arriba al 
40%– és superior a molts tipus de càncer, com el de mama, el d’ovaris i el colorectal.

Un dels principals reptes relacionats amb aquesta malaltia és la dificultat del seu 
diagnòstic. La simptomatologia inespecífica que s’observa en els pacients –tos, fati-
ga, dispnea o dolor toràcic– fa que es pugui confondre amb altres patologies, endar-
rerint considerablement el diagnòstic, amb el conseqüent impacte socioeconòmic. 
S’estima que més de la meitat dels pacients comencen el tractament fins a dos i tres 
anys després de l’inici dels símptomes.

Els especialistes insisteixen en la necessitat de donar a conèixer l’impacte de 
la fibrosi pulmonar a fi que, des de l’Atenció Primària –porta d’entrada al sistema 
assistencial– fins als propis pacients, s’afavoreixi el diagnòstic precoç, un factor fo-
namental per a la implantació del tractament en el moment que més eficaç resulta.

Segons dades de l’Estudi OASIS –realitzat a nivell de l’Estat– el diagnòstic i el 
tractament a fases inicials de la malaltia ajudaria a contenir la despesa total associ-
ada a aquests pacients, estimada anualment en 23.661€ per pacient.

A més, en els últims anys, s’ha posat de manifest que més enllà de la FPI, la 
fibrosi pulmonar es pot desenvolupar també en altres malalties pulmonars o estar 
lligada a altres malalties del teixit connectiu. La malaltia fibrosant pulmonar és una 
complicació molt freqüent dins de la majoria de les malalties reumatològiques au-
toimmunes, també conegudes com a malalties autoimmunes sistèmiques, i s’associa 
a una disminució de la productivitat, qualitat i esperança de vida i a una elevada 
despesa sanitària i social. D’altra banda, recentment, també s’ha descrit l’aparició 
de fibrosi pulmonar com una potencial seqüela en aquells pacients que cursen CO-
VID-19 amb afectació pulmonar.

A l’estudi Pneumocovid, realitzar per l’Hospital Clínic de Barcelona i que inclou 
a més de 200 pacients amb malaltia COVID-19 greu, aproximadament un 25% dels 
pacients han presentat alteració funcional respiratòria als tres mesos de l’alta hospi-
talària. De la mateixa manera, en les imatges radiològiques d’alguns dels pacients 
ingressats per COVID s’observen lesions pulmonars, que poden ser precursores de 
fibrosi pulmonar.

D’altra banda, un article publicat a finals de 2020 a la Revista Española de Salud 
Pública fa referència a dos estudis internacionals que expliquen que s’ha observat la 
presència de fibrosi després d’una infecció per COVID-19 al voltant del 40% dels 
pacients (39% i 44%, respectivament).

Així mateix, existeix evidència científica que assenyala que la COVID-19 pot 
estar actuant com accelerador de la progressió fibròtica, en aquells pacients que pre-
sentaven un problema pulmonar de base.

Per tot això, i a l’objecte de millorar l’atenció sanitària de les persones afectades 
per fibrosi pulmonar idiopàtica i, en general, per Malalties Pulmonars restrictives, 
el Grup Parlamentari Junts per Catalunya presenta la següent: 

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i d’Esquerra 
Republicana presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el diagnòstic precoç del pacient amb malaltia fibrosant pulmonar, a 

través de l’impuls de: 
a. Plans de formació específics en Atenció Primària sobre Malalties Pulmonars 

restrictives.
b. D’un document de criteris per a la derivació dels pacients amb malaltia pul-

monar restrictiva des d’atenció primària a l’especialitzada, i dels pacients amb diag-
nòstic de malaltia intersticial a les Unitats multidisciplinars d’interstici dels serveis 
de pneumologia.
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2. Potenciar la col·laboració entre els Departament de Salut i Drets Socials amb 
l’objecte d’impulsar polítiques sociosanitàries integrals per als pacients amb un 
diagnòstic de malaltia minoritària que inclogui l’assistència psicològica des del mo-
ment del diagnòstic i durant tot el desenvolupament de la patologia.

3. Millorar la informació a la ciutadania sobre els signes i símptomes respiratoris 
que són motiu de consulta al seu metge o infermera, amb la finalitat d’evitar endar-
reriments en el diagnòstic de malalties de l’aparell respiratori.

4. Potenciar la recerca sobre aquestes patologies i el desenvolupament de nous 
tractaments.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Proposta de resolució sobre el tractament de les dejeccions en les 
explotacions ramaderes de menys de sis-centes unitats ramaderes 
procedimentals
250-00433/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 25863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parla-

mentari 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, presenta 
la Proposta de resolució pel tractament de les dejeccions en explotacions ramaderes 
amb menys de 600 URP, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha aproximadament uns 7,9 milions de porcs, 637.000 caps de 

boví i 44,6 milions d’aus (DACC, 2020) que cada any generen unes 9,4 milions de 
tones de purins i 2,8 milions de tones de fems i gallinasses.

El Decret 153/2019, del 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les 
dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables 
en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries n’ha 
regulat, entre d’altres, les instal·lacions per al seu tractament i les condicions i dosis 
màximes per a la seva aplicació en terrenys agrícoles.

Cal fer esment que la principal destinació de les dejeccions ramaderes és, actual-
ment, l’aplicació al camp com a fertilitzants orgànics, la major part de la qual es fa 
directament sense cap tractament.

Des dels darrers anys, les explotacions ramaderes han anat creixent en dimensió 
i això ha suposat l’increment de generació de dejeccions ramaderes alhora que ha 
minvat, en conseqüència, la disponibilitat de terres agrícoles per a la seva aplicació.

Aquest fet ha provocat un increment de la despesa que han d’efectuar les i els 
ramaderes per a poder utilitzar terres agrícoles per a la gestió d’aquestes dejeccions. 
L’encariment ha tingut un impacte directe sobre la petita i mitjana ramaderia fami-
liar, que es veu incapaç d’assumir els preus que ofereix la gran agroindústria per la 
cessió o arrendament d’aquestes terres.

Existeixen altres vies per la gestió d’aquestes dejeccions que no estan prou des-
plegades territorialment i que les fan inaccessibles a determinades explotacions ar-
reu del territori del nostre país.
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És veritat que l’actualització que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural va fer de la guia de tractaments de les dejeccions ramaderes, busca 
ajudar al ramader a decidir-se per una de les alternatives si vol instal·lar un sistema 
de tractament a la seva explotació, però això continua essent, avui en dia, insuficient.

Cal que la Generalitat defensi aquestes petites i mitjanes explotacions enxarxa-
des al territori, en defensa de la sobirania alimentaria i de la pagesia del nostre país.

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: 
1. Que dugui a terme les accions necessàries, establint mecanismes i mesures 

econòmiques, perquè aquelles explotacions ramaderes de menys de 600 URP pu-
guin gestionar les seves dejeccions amb solucions com un banc de terres gestionat 
per la mateixa administració o a través de plantes de tractament col·lectives amb 
participació municipal o comarcal que puguin aprofitar el biogàs, també, com a font 
d’energia.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Pau Juvillà Ballester, diputat; GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-00434/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert 
pels articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per garantir el dret al lleure educatiu dels infants, perquè sigui substanciada 
davant la Comissió de Drets Socials, amb el següent text: 

Exposició de motius
Els casals i colònies d’estiu van ser la primera activitat amb presència massiva 

d’infants i joves després del confinament. El Departament d’Educació va informar 
que hi va haver poques incidències en un col·lectiu de 250.000 participants. Per tant, 
la campanya d’estiu ha avalat la capacitat del sector per realitzar les activitats de 
manera responsable i segura.

Davant l’augment de contagis per la COVID aquest hivern s’estan produint anul-
lacions de casals d’infants i activitats de lleure de Nadal a causa dels contagis i con-
finaments per COVID. L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 
Cultura (Acellec), que agrupa més de setanta empreses que presten serveis en l’àm-
bit del lleure educatiu i la cultura de proximitat, ja exigia que calia garantir la realit-
zació de les colònies escolars amb tanta normalitat com fos possible per tal que no 
es limiti el dret al lleure dels infants ni les opcions educatives dels centres escolars, i 
facilitar la represa de l’activitat econòmica del sector, durament afectat per l’aturada 
dels centres educatius durant el darrer trimestre del curs passat i els confinaments de 
grups d’alumnes. El mateix supòsit aplica en dates de festes de Nadal, en què molts 
casals realitzen activitats de lleure per infants i joves.

Segons la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, i més en concret, el seu article 57, els infants i els adolescents tenen 
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dret a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en 
els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi. En aquest sentit, les admi-
nistracions han d’afavorir i fomentar l’educació en el lleure i donar suport a la xarxa 
d’entitats socials, i n’han de fomentar la igualtat d’accés dels infants i els adolescents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dissenyar un pla específic per al sector del lleure educatiu, contemplant tots 

els efectes socials, econòmics i sanitaris de l’actual pandèmia generada per la CO-
VID-19, i que permeti impulsar accions i mesures per a la represa de la seva activitat 
econòmica, tot vetllant sempre pel dret de l’infant al lleure educatiu i garantint les 
mesures de protecció i seguretat tant al personal com als menors, i presentar en seu 
parlamentària el pla esmentat en un termini màxim de 3 mesos.

2. Prendre les mesures necessàries per implementar una línia d’ajuts amb dotació 
suficient que permeti obrir una línia de concessió de subvencions directes en l’àmbit 
del lleure infantil i juvenil afectats econòmicament per la COVID-19.

3. Impulsar i promoure una campanya de sensibilització social que realci la se-
guretat, responsabilitat i prudència del sector del lleure educatiu, que sempre ha res-
post eficaçment a les necessitats post COVID-19 de les famílies i infants.

4. Coordinar el Departament de Drets Socials amb el Departament d’Educació 
amb col·laboració dels Ajuntaments per tal de vetllar pel dret al lleure de tots els 
nens i nenes en situació vulnerable, tal com es contempla a Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

5. Donar trasllat d’aquests acords a la l’Associació Catalana d’Empreses del 
Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) i a totes les entitats del sector representades 
a la Taula de Governança de l’Educació en el Lleure.

Palacio del Parlamento, 21 de desembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat; GP Cs

Proposta de resolució sobre les agressions sexuals per submissió 
química
250-00435/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les agressions sexuals per sub-
missió química, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Femi-
nismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les darreres dades publicades per l’Hospital Clínic sobre les agressions 

sexuals ateses a la seva Àrea d’Urgències entre el gener i l’octubre de 2021, s’han 
atès 368 agressions sexuals durant aquests 10 primers mesos de l’any. Això ha su-
posat un 41.5% més que en el mateix període de 2020, quan van atendre-se’n 260.

En un 30,2% de les agressions sexuals hi havia indicadors de submissió quími-
ca. Aquest percentatge va ser d’un 22,3% al 2020, i d’un 30% al 2019. El 55% de les 
agressions en què se sospita submissió química es van cometre a menors de 25 anys.
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En aquests casos estem parlant de la submissió premeditada o proactiva, és a dir, 
quan l’agressor proporciona a la víctima sense el seu consentiment alguna substàn-
cia, normalment a la beguda que estigui prenent.

L’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses va constatar 2.054 agres-
sions sexuals el 2020. En una mica menys d’un terç (685) es van practicar anàli-
sis davant la sospita que es poguessin haver comès amb la víctima sota submissió 
química. En un 76% dels casos el resultat va donar positiu. És a dir, en un de cada 
quatre casos d’agressió sexual, la dona es trobava en un estat d’inconsciència o se-
miinconsciència. Per les dades que han anat recopilant en els darrers cinc anys, l’es-
timació de l’institut encara és més alta: aproximadament el 33% de les agressions 
sexuals són d’aquesta mena, és a dir, una de cada tres.

Aquest augment de les agressions sexuals amb indicadors de submissió química 
arriba en el moment quan s’han conegut diverses denúncies de noies sobre aquest 
tipus d’agressions i després de la posada en marxa de la iniciativa «Denúncia el teu 
bar» on s’exposen casos d’agressions sexuals i violacions a bars i discoteques amb 
l’ús de químics sense el consentiment de les víctimes a les xarxes socials. Aquest 
moviment neix a Brussel·les i ja a arribat a Espanya.

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. Configurar i aprovar protocols sanitaris i policials i mesures específiques pre-

ventives, informatives, d’inspecció i control per als agents sanitaris i policials per 
actuar front les agressions sexuals que es cometen per submissió química.

2. Fer campanyes institucionals, recomanacions i guies per alertar a la ciutadania 
de les agressions sexuals que es cometen per submissió química.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la creació de l’Observatori dels Valors 
Democràtics
250-00436/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre crear l’Observatori dels Valors Democràtics, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic crea l’entitat de dret 

públic del Memorial Democràtic. Aquesta entitat té per objecte, d’acord amb l’arti-
cle 2 de la mateixa llei, «desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a 
l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica».

Par tal d’assumir aquests objectius, s’ha dotat al Memorial Democràtic de per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. A més a més se li atribueixen una 
sèrie de funcions, per tal de poder complir els objectius assignats.
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Entre les funcions recollides a la llei s’estableix, a l’apartat e) del seu article 3, la 
constitució d’un observatori dels valors democràtics, que pretén la preservació de la 
memòria democràtica i la reflexió sobre la societat present.

Malgrat aquesta previsió, fins ara no s’ha creat i posat en marxa, en el marc del 
Memorial Democràtic, cap observatori amb aquestes característiques.

Cal tenir present que les polítiques públiques de memòria es basen en els princi-
pis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

En aquest sentit, l’esmentat Observatori està cridat a ser una eina per donar com-
pliment al principi pel qual cal oferir garanties de no repetició, especialment en un 
context en el qual s’estenen amb creixent desimboltura idees contràries a les lliber-
tats més fonamentals.

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. Crear l’Observatori dels Valors Democràtics, mitjançant el Memorial Demo-

cràtic.
2. Posar en funcionament l’Observatori dels Valors Democràtics, mitjançant el 

Memorial Democràtic, per tal d’assolir els compromisos establerts a la llei 13/2007, 
del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el desplegament de l’Oficina de la 
Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya i altres 
previsions de la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
250-00437/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el desplegament de l’Oficina de la Víctima de la Desa-
parició Forçada de Menors de Catalunya i altres aspectes previstos a la Llei 16/2020, 
del 22 de desembre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El 25 de desembre de 2020 va entrar en vigor la Llei 16/2020, del 22 de desem-

bre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya, l’endemà de la seva publicació 
al DOGC 8303.

Entre les novetats introduïdes per l’esmentada llei, s’hi troba la creació de l’Ofi-
cina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya com a ens de 
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada (ar-
ticle 11.1 de la Llei 16/2020).

Aquest mateix article 11, en el seu apartat tercer, establia que «correspon a l’Ofi-
cina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya el reconei-
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xement de la condició de víctima als efectes d’aquesta llei. L’Oficina de la Víctima 
de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya ha de reconèixer la condició de 
víctima a les persones que s’ajustin a la definició establerta per l’article 2 i quan els 
fets van succeir presumptament en el territori de Catalunya, per tal d’obtenir el su-
port necessari, públic i gratuït, per a investigar els casos fins a la seva dilucidació to-
tal i, si s’escau, acompanyar les víctimes en el retrobament amb llurs familiars [...]».

La posada en marxa d’aquesta Oficina és, com es veu, absolutament fonamental 
per la consecució de l’objecte de la llei mateixa, i dilatar-ho en el temps suposa la 
negació en la pràctica dels drets reconeguts en la llei a les víctimes, i deixar d’acom-
plir amb les obligacions que imposa als poders públics.

L’apartat segon de l’article 11 de la Llei 16/2020 estableix que «[l]a composició, 
el règim de funcionament, el règim econòmic i financer i la resta de regulació espe-
cífica de la Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya 
s’han de determinar per reglament».

D’altra banda, la Disposició addicional tercera de la Llei 16/2020 estableix que 
«[s]’ha de dotar de pressupost l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de 
Menors de Catalunya perquè pugui disposar del personal tècnic i especialitzat ne-
cessari i cobrir les despeses derivades de les investigacions dels casos presentats per 
les víctimes».

La Disposició final primera de la llei, relativa a l’habilitació per al seu desple-
gament, en el seu apartat segon estableix que «[l]es normes necessàries per al des-
plegament d’aquesta llei i els estatuts de l’Oficina de la Víctima de la Desaparició 
Forçada de Menors de Catalunya s’han d’aprovar en el termini d’un any a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei».

La Disposició addicional segona de la llei estableix que «[s]’ha de crear, en el 
Cos de Mossos d’Esquadra, un equip especialitzat en la desaparició forçada de 
menors que vetlli per la investigació dels delictes a què fa referència aquesta llei. 
Aquest equip ha de comptar amb l’activitat formativa i la col·laboració de l’Oficina 
de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya».

La Disposició addicional cinquena de la llei estableix que «[s]’ha d’establir un 
programa de recerca dedicat a l’anàlisi històrica, científica, arxivística i social del 
fenomen de la desaparició forçada de menors i del període corresponent, que els do-
cumenti i que estableixi patrons que connectin amb investigacions judicials i poli-
cials, consultes, denúncies i víctimes».

Fins la data present, no consta que s’hagi donat compliment a cap d’aquestes pre-
visions per part del Govern de la Generalitat, fent impossible en la pràctica el des-
plegament de la Llei 16/2020.

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. Posar en marxa, dins el primer trimestre del 2022, l’Oficina de la Víctima de 

la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya, amb la dotació de recursos per-
sonals i materials necessaris per dur a terme les funcions que li encomana la Llei 
16/2020, del 22 de desembre.

2. Crear, en el Cos de Mossos d’Esquadra i dins el primer semestre del 2022, un 
equip especialitzat en la desaparició forçada de menors que vetlli per la investigació 
dels delictes a què fa referència la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de forma que 
aquest compti amb l’activitat formativa i la col·laboració de l’Oficina de la Víctima 
de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya.

3. Informar el Parlament, dins el primer semestre del 2022, sobre les actuacions 
tendents a establir un programa de recerca dedicat a l’anàlisi històrica, científica, 
arxivística i social del fenomen de la desaparició forçada de menors i del període 
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corresponent, que els documenti i que estableixi patrons que connectin amb investi-
gacions judicials i policials, consultes, denúncies i víctimes.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació 
infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan 
de les Abadesses
250-00438/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP, GP CS, G MIXT

Reg. 26629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alejandro 
Fernández Álvarez (president-portaveu), portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici d’educació 
infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La creació de l’Institut Escola Mestre Andreu fa més d’una dècada va suposar 

l’assoliment d’una de les fites més importants dels últims anys per a Sant Joan de 
les Abadesses perquè representà la consolidació d’un model educatiu diferenciador, 
innovador, inclusiu i de qualitat, òptim per les dimensions i necessitats educatives 
d’aquesta vila.

Des d’un primer moment, el lideratge exercit per la comunitat educativa, for-
mada per l’equip directiu de l’Institut Escola, l’Associació de Famílies d’Alumnes i 
l’Ajuntament, van ser claus per crear, inicialment, la secundària pública i, posterior-
ment, l’Institut Escola Sant Joan de les Abadesses, actualment denominat Institut 
Escola Mestre Andreu.

Assumida la titularitat de la Secundària per part del Departament d’Educació, 
es posà de manifest la necessitat de comptar amb un nou edifici que pogués encabir 
tot l’alumnat de l’Institut Escola i que suposa la posada en funcionament d’un pro-
jecte docent que inclou tres etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària en un 
sol centre.

Tanmateix, l’IE Mestre Andreu, com l’Associació de Famílies d’Alumnes, així 
com l’Ajuntament, van posar de relleu, des del primer minut i, en nombroses oca-
sions, les necessitats i mancances dels equipaments educatius existents, no sols per 
la creació de l’Institut Escola pròpiament dit, sinó també per l’antiguitat dels edificis 
i la manca d’espai i instal·lacions insuficients per tota l’activitat pedagògica i de ser-
veis que s’hi havia de desenvolupar.

Són paleses les mancances amb què compta l’actual edifici, el qual no dona res-
posta a les exigències d’eficiència i accessibilitat previstes en la normativa. Fruit de 
la necessitat que el nou centre disposés d’un únic edifici, el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya va acordar la construcció de l’edifici per fases 
atesa l’alta inversió del projecte.
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Així i tot, en el Plec de bases del concurs per a l’adjudicació del contracte de ser-
veis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte de la fase de secundària, 
en l’apartat d’observacions, es demana «presentar una proposta de la futura amplia-
ció de l’edifici per encabir-hi també, l’educació Infantil i Primària». Així doncs, el 
26 de juliol de 2016, el Govern encarrega a «Infraestructures.cat» l’execució de les 
obres de la nova construcció, primera fase, de l’Institut Escola d’una línia de secun-
dària a Sant Joan de les Abadesses.

Aquesta fase preveu la construcció de la part que acollirà la secundària de 6.758 
metres quadrats. Es construeix al solar cedit per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses a la Coromina del Bac. Finalment, els i les alumnes de secundària poden 
iniciar les classes del curs 2018-2019 al nou edifici de secundària. Però sens dubte, 
Sant Joan de les Abadesses no aconseguirà tancar aquest projecte fins que l’Institut 
Escola Mestre Andreu no estigui ubicat en el mateix espai físic i, per tant, disposi 
dels edificis nous d’educació Infantil i de Primària al costat del nou edifici de secun-
dària a la Coromina del Bac.

Uns nous equipaments que compleixin amb els estàndards de qualitat i de ser-
veis que es necessiten per garantir una educació de qualitat al municipi, amb els 
espais amplis, accessibles, eficients i polivalents, amb aules adaptades a les necessi-
tats educatives. Per aquest motiu, cal seguir treballant per fer possible que el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya construeixi els nous edificis que 
tant necessita l’alumnat, però també, els i les professionals que hi treballen, des de 
docents fins a tot el personal de serveis que en l’exercici de la seva tasca necessiten 
comptar amb els equipaments i recursos adequats.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incorporar el cost de la redacció i d’execució dels edificis d’Educació Infantil 

i Primària de l’Institut Escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac, en els pressu-
postos de la Generalitat corresponents al 2022.

2. Adjudicar la licitació del contracte per a la redacció del projecte constructiu 
en l’exercici 2022 i programar la construcció de la totalitat del centre educatiu en 
les següents anualitats.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio 

Martín Blanco, GP Cs; portaveus. Alejandro Fernández Álvarez, president-porta-
veu G Mixt

Proposta de resolució sobre la moratòria de la infraestructura 
d’incineració de residus establerta per la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2022
250-00439/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la moratoria de infraestruc-
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tura de incineración de residuos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció 
Climàtica, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La gestión de los residuos en Cataluña genera alrededor del 6% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero de nuestra región. Los diferentes sistemas 
de gestión generan un impacto ambiental muy diverso: mientras que los depósitos 
controlados son responsables de más del 70% de las emisiones del sector de los re-
siduos, la incineración representa tan solo el 1,4% de emisiones.

El sector de la incineración ha experimentado un rápido desarrollo tecnológico 
durante los últimos 10-15 años y ha habido una extensiva labor normativa que ha 
contribuido a reducir las emisiones a la atmósfera de las instalaciones incinerado-
ras. En países del Norte de Europa como Bélgica, Dinamarca, Alemania, Austria, 
Finlandia o Países Bajos la incineración desempeña un papel importante junto con 
el reciclaje, en contraposición a los vertederos, que cada vez se reducen más en nú-
mero.

El pasado 3 de noviembre la Consejera de Acción Climática anunció en el Ple-
no del Parlament una moratoria de infraestructuras de incineración de residuos que 
posteriormente se incorporó a la Ley de acompañamiento de los presupuestos. La 
aprobación de la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 
público para 2022 decretó en la Disposición Adicional Segunda un Plan de cierre 
y desmantelamiento de las incineradoras en Cataluña. Asimismo, instaba a recha-
zar cualquier solicitud para construir o ampliar infraestructuras de incineración de 
residuos hasta la aprobación del Plan y suspender temporalmente la tramitación de 
expedientes de nueva construcción o de ampliación de infraestructuras de incine-
ración.

Este nuevo varapalo legislativo expone al sector industrial y económico, una vez 
más, a un panorama de incertidumbre, inseguridad jurídica y desconfianza en el 
que se encuentra inmerso el sector industrial catalán desde hace demasiado tiempo. 
Esta medida frena las nuevas inversiones, limita el crecimiento y las necesidades de 
ampliación, pone en grave riesgo los 1.200 puestos de trabajo que dependen de las 
incineradoras en Cataluña y compromete las inversiones futuras del sector petroquí-
mico, farmacéutico y automovilístico, que necesitan la garantía de la incineración 
para el tratamiento de los residuos especiales que emiten durante su producción.

Patronales como la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Re-
siduos Urbanos o la Asociación Empresarial Química de Tarragona han criticado 
duramente esta medida por la enorme pérdida de riqueza asociada que supone. La 
moratoria del Govern y el futuro plan de desmantelamiento supondrá a corto y me-
dio plazo un grave obstáculo al crecimiento industrial y económico de Cataluña: 
ausencia de nuevas inversiones y empresas y límites a la posibilidad de incrementar 
la producción a las empresas instaladas.

Por su parte, la industria química alerta que en este escenario no podrán garan-
tizarse las futuras inversiones el tratamiento de los residuos especiales que, por ley 
y con la tecnología actual, solamente son susceptibles de incineración. Tal es el caso 
de la incineradora de residuos de Constantí, en Tarragona, que a día de hoy es la 
única de España autorizada para incinerar residuos especiales. Su desmantelamiento 
supondría un grave ataque a la riqueza del polo industrial tarraconense, que acoge 
el Complejo Petroquímico de Tarragona, una de las principales áreas industriales de 
España y que representa el 25% de la industria química española.

Teniendo en cuenta el porcentaje ínfimo de emisiones resultantes de las incine-
radoras; que la incineración es una de las principales vías de gestión de residuos 
que emplean los países del Norte de Europa –con una mayor tradición en políticas 
ambientales–; y que las necesidades de sectores arraigados en Cataluña como son 
el sector automovilístico, farmacéutico y petroquímico, requieren de la incineración 
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para gestionar los residuos emitidos, urge que el Govern retroceda y se retracte de 
su decisión de desmantelar las incineradoras.

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: Suprimir la moratoria de infraestructura de incineración de residuos 

establecida en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de medidas fiscales, fi-
nancieras, administrativas y del sector público para 2022.

Segundo: Invertir en I+D+I para mejorar la tecnología, los protocolos de seguri-
dad y el impacto ambiental de las incineradoras en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de mesures antifrau 
per a la gestió dels fons europeus
250-00440/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución para la aprobación de un Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los 
fondos europeos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, la Comi-

sión Europea impulsó un paquete de asistencia económica a los Estados miembro 
proporcionando ayudas financieras directas. A tal fin, se creó el denominado Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia.

Para ello, los Estados miembros han elaborado planes de recuperación y resilien-
cia –el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el caso de España 
(PRTR)– como parte de sus programas nacionales de reforma (PNR). Estos planes 
establecen las prioridades de inversión y reforma y los correspondientes paquetes 
de inversión a financiar a través del mecanismo, con un desembolso de la ayuda a 
plazos en función de los progresos realizados y sobre la base de criterios de refe-
rencia predefinidos.

De este modo, con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el 
PRTR en el plazo definido –entre 2021 y 2026–, las Administraciones Públicas es-
pañolas deben adoptar múltiples medidas, entre las que se encuentran la adaptación 
de los procedimientos de gestión y el modelo de control, junto a la configuración y 
desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las solicitu-
des de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los estánda-
res requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo.

Asimismo, los Estados miembros –en su condición de beneficiarios o prestata-
rios de fondos en el marco del Mecanismo–, adoptarán todas las medidas adecuadas 
para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización 
de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste 
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al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de in-
tereses, así como la exigencia de establecer un sistema de control eficaz y eficiente 
que permita recuperar los importes abonados erróneamente o utilizados de modo 
incorrecto.

Por todo ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Es-
paña aprobó la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
la que se establecen las directrices para garantizar el cumplimiento coordinado de 
los requerimientos establecidos por la normativa comunitaria para la ejecución del 
PRTR, siendo uno de ellos el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección 
y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de intereses.

Así, en virtud del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, «toda entidad, decisora 
o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer 
de un Plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su 
respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de con-
formidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la preven-
ción, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.»

La Generalitat de Cataluña, como ente ejecutor de parte del PRTR, está obli-
gada a aprobar un Plan de Medidas Antifraude con el objetivo de facilitar la tarea 
del personal del gobierno regional para el cumplimiento de los distintos requisitos 
antifraude establecidos a escala comunitaria, nacional y regional, respectivamente.

Es absolutamente necesario que la Generalitat de Cataluña apruebe un documen-
to y protocolos claramente transparentes para abordar los cuatro elementos funda-
mentales en el ciclo contra el fraude: la prevención, la detección, la corrección y la 
persecución. Debe hacer todo lo posible para asegurar que todas las partes interesa-
das comprendan perfectamente sus responsabilidades y obligaciones, y que se trans-
mita el mensaje, dentro y fuera del organismo en cuestión, a todos los beneficiarios 
potenciales de que este ha adoptado un planteamiento coordinado para combatir el 
fraude.

Por otro lado, conviene recordar que ya en noviembre de 2021, la Oficina An-
tifrau de Catalunya presentó el documento ««Plan de medidas antifraude» para la 
gestión de los fondos Next Generation EU» en el que se recogen una serie de impor-
tantes recomendaciones para evitar una gestión ilícita de los citados fondos, garan-
tizar que los recursos procedentes de este PRTR se destinan a las finalidades pre-
vistas y que la capacidad de decisión se utiliza para sostener y priorizar el interés 
público sobre los intereses privados.

Los estratos básicos sobre los que hay que impulsar estas medidas de control del 
fraude son, como mínimo, tres: un primer nivel interno del propio órgano ejecutor, 
un segundo en el que haya control interno de organismos independientes como las 
Intervenciones Generales o los Servicios Jurídicos, y un tercer nivel que incluya au-
ditorias y controles ex post, por parte de la Intervención General de la Administra-
ción Estado (IGAE). Asimismo, deben incluirse procedimientos para prevenir con-
flictos de intereses y la doble financiación.

Hay que recordar que estos fondos son particularmente vulnerables por la can-
tidad de dinero que movilizarán, por la celeridad con que hace falta gestionarlos y 
ejecutarlos.

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. Aprobar de manera urgente un Plan de Medidas Antifraude para la 

gestión de los fondos europeos que permita garantizar y declarar que, en el ámbi-
to de actuación de la Generalitat, el capital procedente de la Unión Europea se ha 
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utilizado de conformidad con las normas básicas del Estado aplicables en materia 
de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses.

Segundo. Enviar el Plan de Medidas Antifraude, tan pronto sea aprobado, al 
Tribunal de Cuentas de España, a la Sindicatura de Comptes, a la Oficina Antifrau-
de de Cataluña, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, al Ministerio de 
Economía de España y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria 
càrnia davant els atacs del ministre de Consum
250-00441/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 27488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la 
Proposta de resolució de suport al sector ramader i a la indústria càrnica davant els 
atacs del ministre de Consum, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el nostre país la indústria càrnica, segons el darrer Informe Anual de la In-

dústria Alimentària Espanyola (període 2020-2021), està formada per 3.641 empre-
ses. És el tercer sector d’indústries que conformen la indústria de l’alimentació. Ex-
pressat en altres termes, l’11,9 per cent de les indústries que s’hi dediquen al sector 
de l’alimentació es correspon a indústries de la carn.

Aquesta indústria està formada, de forma predominant, per petites explotacions 
ramaderes gairebé totes elles de tipus familiar. La majoria d’aquestes indústries, 
concretament el 67 per cent, tenen menys de deu treballadors, un percentatge que 
s’eleva fins al 92,7 per cent en el cas de les empreses amb menys de cinquanta tre-
balladors. Sens dubte la indústria de la carn és un tipus d’indústria que contribueix 
a generar riquesa, ocupació i, el que és més important, contribueix a evitar el des-
poblament de les zones rurals.

Des d’un punt de vist econòmic i comercial la importància del sector és també 
evident. L’any 2020 la industrial càrnica va aportar gairebé 9.000 milions d’euros 
d’exportacions a la balança comercial d’Espanya.

El valor d’aquest sector en el conjunt de Catalunya no és gens menor. S’exporta 
més del 51 per cent del total d’Espanya, es produeixen més de dos milions de to-
nes de carn, arribant a ser el segon major productor d’Europa, el sector representa 
un volum de negoci de 8.400 milions d’euros, ocupa a 35.000 catalans i catalanes 
i la seva contribució en el PIB català és del 4 per cent. Territorialment, les comar-
ques de Lleida i Girona són els territoris de Catalunya amb una major concentració 
d’aquestes indústries.

En termes d’eficiència, sostenibilitat i respecte al medi natural el sector de la carn, 
el sector ramader i la seva indústria, en els darrers anys, ha experimentat una impor-
tant i destacable evolució que cal posar de relleu. La producció ramadera representa 
el 5,8 per cent el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial, 
el vuitanta per cent de les quals es produeixen en països en vies de desenvolupament.
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També ha experimentat una millora en qüestions de benestar animal. L’any 2019 
l’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya (ANICE) va acordar ins-
tal·lar càmeres de vídeo-vigilància als escorxadors amb l’objectiu de supervisar el 
correcte compliment de les condicions de benestar animal als establiments de sa-
crifici. Aquest acord va servir com a base per a sol·licitar a l’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) el desenvolupament de la legislació cor-
responent tan nacional com comunitària.

Davant aquestes dades, el ministre de Consum del Govern d’Espanya, Alberto 
Garzón, durant una entrevista en un mitjà de comunicació anglès, concretament el 
diari The Guardian, ha expressat que Espanya exporta carn de mala qualitat pro-
cedent d’animals maltractats. Les paraules literalment recollides pel mitjà escrit de 
comunicació han estat: «[...] they export this poor quality meat from these ill-treated 
animals».

Aquestes declaracions del ministre de Consum són rotundament falses, com s’ha 
acreditat amb les dades expressades anteriorment, però el que és encara més preo-
cupant és saber que aquestes paraules demostren la profunda ignorància d’aquest 
membre del Govern de Pedro Sánchez així com el seu sectarisme al tractar d’aques-
ta forma a un sector tan important pel nostre país com és el sector ramader i la in-
dústria de la carn.

Resulta alarmant que aquesta no hagi estat la primera vegada que el ministre de 
Consum ataca a una de les indústries de l’alimentació més importants del nostre país 
i desprestigia a un sector que porta anys treballant intensament per a oferir nous i 
millors estàndards de sostenibilitat ambiental, benestar animal i qualitat alimentà-
ria. Tampoc és la primera vegada, i no ha estat l’únic membre del govern de Pedro 
Sánchez, que ataca a un sector productiu espanyol.

En resum, les paraules del ministre de Consum representen un greu perjudici 
per al sector ramader i la industria càrnica. Les seves irresponsables paraules en un 
mitjà de comunicació estranger i de gran difusió internacional pot generar la pèrdua 
immediata de milers de llocs de treball i l’ensorrament d’un sector que dia rere dia 
treballa per adaptar-se als millors i més exigents estàndards de qualitat i que és un 
important sector econòmic al nostre país. Les declaracions del ministre mereixen 
una reprovació i requereixen que els poders públics es manifestin per a recolzar al 
sector greument agreujat.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir al president del govern d’Espanya el cessament immediat del ministre 

de Consum, Alberto Garzón, pels reiterats atacs al sector ramader i a la indústria 
càrnica, un dels sectors productius més importants del nostre país que porta anys 
millorant els seus processos per a garantir la més alta qualitat alimentària i el ben-
estar animal.

2. Desmentir públicament, d’acord amb les dades oficials, les afirmacions del 
ministre de Consum i posar en marxa una campanya de defensa i recolzament al 
sector ramader i a la indústria càrnica.

3. Reconèixer el gran treball realitzat pels milers de ramaders així com pels ve-
terinaris i pels enginyers agrònoms per fer que el sector ramader càrnic s’adapti a 
les noves exigències regulatòries i socials, en matèria medi ambiental, de benestar 
animal i qualitat i seguretat alimentària assolint els màxims estàndards de qualitat 
en aquestes matèries.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Proposta de resolució sobre les mesures per a adoptar en el sector 
agroalimentari
250-00442/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas para adoptar en el 
sector agroalimentario, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector agrario es un sector estratégico en Cataluña, se basa en la empresa fa-

miliar. En los últimos 20 años se han perdido más de 22.000 explotaciones familia-
res, y las consecuencias son: grave crisis en el sector agroalimentario, perdida de de 
ocupación y una mala gestión del medio natural. Además se añade en estos momen-
tos la situación agravada por el incremento de los costes de producción 

Para recuperar al sector primario son imprescindibles acciones conjuntas para 
defender las de explotación agrarias, para mejorar su competitividad y viabilidad. El 
sector agrario sufre una grave crisis de precios, como consecuencia de los elevados 
precios de las materias primas, la electricidad, transporte, los fitosanitarios, entre 
otros, por lo que se hacen necesarias iniciativas para garantizar un precio justo para 
el productor, de modo que se puedan ganar la vida dignamente.

Es una obligación del Govern adoptar medidas, hacia el sector agrario agricul-
tores, para poder garantizar negociaciones equilibradas, líneas de crédito sin inte-
reses ni avales, no limitar la extensión de las explotaciones, simplificar los trámi-
tes burocráticos para facilitar que los agricultores puedan acceder a las ayudas, un 
IVA reducido por los bienes y servicios agrarios, un gasóleo profesional agrario con 
mínima tributación.

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. Escuchar y apoyar las demandas del sector agrario que ayuden a la de-

fensa del modelo de explotación agraria.
Segundo. Elaborar un plan estratégico de ayudas y aportaciones directas a las 

explotaciones familiares agrarias, con préstamos y créditos sin intereses 
Tercero. trabajar de manera conjunta con el Gobierno de España para evitar la 

entrada de productos de terceros países que no cumplan los mismos criterios fitosa-
nitarios y que generan competencia desleal.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la defensa del sector ramader
250-00443/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en defensa del sector ganadero ca-
talán, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 4 de enero se conoció, a través de una entrevista al diario inglés The Guar-

dian, que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pedía a los españoles que cam-
biaran sus hábitos alimenticios reduciendo el consumo de carne ya que las granjas 
españolas exportan «carne de mala calidad» procedente de «animales maltratados».

Estas no son las únicas declaraciones públicas inaceptables que hace el minis-
tro de Consumo atacando a sectores estratégicos de nuestra economía. El pasado 
7 de julio de 2021, instaba a los españoles a comer menos carne por las supuestas 
altas emisiones de gases de efecto invernadero que emite la industria ganadera. En 
previas ocasiones también ha señalado a sectores como el turismo, al que acusó 
en mayo de 2020 de tener «bajo valor añadido».

Estas afirmaciones sobre nuestra industria ganadera muestran un absoluto des-
conocimiento sobre un sector que representa una cifra de negocio de 27.000 millo-
nes de euros, más del 22% de todo el sector alimentario español; lo que se traduce 
en el 2,4% del PIB total español; y sobre todo un desprecio al esfuerzo de miles de 
explotaciones ganaderas.

Y ello sin olvidar que el empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, que 
es de más de 100.000 trabajadores, cubre el 24% de la ocupación total de la industria 
alimentaria española; y son miles de familias las que luchan todos los días por salir 
adelante, a pesar de las trabas y exigencias regulatorias.

Es de mencionar que la ganadería extensiva e intensiva española cumple con las 
más estrictas reglas sanitarias y de bienestar animal, por lo que las declaraciones 
del Ministro suponen una deslealtad a nuestros ganaderos que han asumido los es-
fuerzos de adaptar sus explotaciones a una normativa en ocasiones férrea, y mere-
cen mucho más que los ataques provenientes de un ministerio incapaz de cumplir 
con sus más estrictas funciones de defensa y representación exterior de los sectores 
que de él dependen.

A pesar de que las críticas al ministro se han lanzado desde muchos sectores po-
líticos, resulta muy preocupante que las declaraciones vertidas por Garzón sobre el 
consumo de carne coinciden exactamente en su contenido y objetivos con los pos-
tulados de la Agenda 2030 en materia de gestión de alimentación, sostenibilidad y 
transición ecológica.

Tanto la Agenda 2030 como el denominado «Pacto Verde Europeo» (Green 
Deal), apoyados tenazmente por PSOE y PP son, también, grandes desconocedores 
de la vital importancia que supone el sector agro-ganadero español y de las necesi-
dades reales de quienes dependen de él. Una de las grandes promotoras de la Agen-
da 2030, Population Matters, por ejemplo, afirma al tratar del ODS «Hambre Cero» 
afirma literalmente que: «La agricultura ya es una de las principales causas de la 
degradación ambiental y una mayor conversión de la tierra para fines agrícolas ten-
drá consecuencias devastadoras para la biodiversidad y nuestro clima».
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 están enca-
minados a la imposición de una transición ecológica abrupta que culpabiliza a agri-
cultores y ganaderos españoles de la emisión de gases de efecto invernadero, con 
políticas restrictivas que están llevando a la asfixia, vía impuestos y regulaciones, 
de nuestro sector primario y al desmantelamiento vertiginoso de nuestra industria.

En consecuencia, las medidas y grandes estrategias que tanto el gobierno na-
cional como los gobiernos autonómicos están asumiendo persiguen los mismos ob-
jetivos y demonizan el modo de vida y las tradiciones del mundo rural; mientras 
favorecen la entrada de producción extracomunitaria en condiciones desiguales y 
desleales con nuestros productores.

Este acoso permanente al sector primario español y este intento de desprestigio 
y criminalización a nuestros ganaderos por parte de las agendas globalistas debe ser 
condenado por los representantes públicos que entendemos la ganadería, agricultura 
y pesca como garantes de la prosperidad y guardianes de un modo de vida sobre el 
que se debe vertebrar, en gran parte, las soluciones al grave problema de despobla-
ción que atraviesa España.

En definitiva, no podemos aceptar ni una declaración más de un miembro del 
gobierno, ni una agenda que ataque a un sector del que dependen miles de familias 
y que alimenta a millones de personas tanto en España como en el resto del mundo.

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. Mostrar su apoyo explícito a los ganaderos de Cataluña en particular y 

a los de España en general ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por 
parte del Gobierno de España.

Segundo. Desaprobar los contenidos que se encuentran recogidos en la Agenda 
2030 y que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles.

Tercero. Manifestar su apoyo a los productos de los ganaderos de Cataluña y de 
toda España.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el greuge sofert per les dones durant el 
franquisme
250-00444/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG

Reg. 27623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu 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 
sobre el greuge sofert per les dones durant el franquisme, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El 1938, abans d’acabar la Guerra Civil, es va aprovar el Fuero del Trabajo, una 

de les set Lleis Fonamentals del franquisme. Entre els seus articles s’establia que 
l’Estat prohibiria el treball nocturn de dones i nens i regularia el treball a domicili 
alliberant a la dona casada del taller i la fàbrica; que el marit era el representat de 
la seva dona; i que aquesta no podria obligar-se jurídicament ni contractar sense la 
llicència o poder del seu marit.

A més, establia que el marit tenia la pàtria potestat dels fills, amb la qual cosa, 
si una dona gosava trencar el matrimoni –cosa molt difícil perquè no existia el di-
vorci– era segur que les criatures es quedaven amb el pare. Tot plegat se sustentava 
sobre el principi de superioritat del marit i del pare.

Es determinava que la majoria d’edat era als 21 anys, però en el cas de les dones 
no l’aconseguien fins als 25. Només aleshores podien anar-se’n de la llar. Si volien 
fer-ho abans dels 25 només els era possible per casar-se i amb el consentiment previ 
del pare.

El Codi Civil fins a 1947 tenia un article pel qual el marit podia castigar l’esposa 
si no l’obeïa. El de 1958 establia que marit havia de protegir la dona i que la dona 
havia d’obeir el marit (no es va derogar fins el 1975) i estava obligada a seguir el 
marit on establis la seva residència o que el marit era l’administrador de la propietat 
de la societat civil.

El Codi penal del 1944 va reincorporar l’uxoricidi per causa d’honor, en virtut 
del qual l’home que matés l’esposa acusant-la d’adulteri només patiria la pena de 
desterrament de la seva localitat i si tan sols li ocasionava lesions quedaria eximit 
de qualsevol càstig. Es penalitzava l’adulteri de la dona castigant-la amb tres anys 
de presó per mantenir relacions sexuals amb un home que no fos el seu marit ni 
que fos una sola vegada. En canvi, per a l’home el tipus penal que hi havia era el 
de l’amistançament que exigia que fos habitual i que es produís permanència de la 
relació extramatrimonial.

El Codi Penal castigava també l’avortament, però es privilegiaven, regulant-se 
com a tipus penals atenuats, determinades conductes - el propi avortament, l’in-
fanticidi, l’abandonament de nens – quan eren fetes per una dona o pels seus pares 
‘honoris causa’, és a dir, amb la fi d’evitar la deshonra de la dona i de la seva famí-
lia. Les agressions sexuals es consideraven delictes ‘contra l’honestedat’i el violador 
podia estalviar-se la presó si obtenia el perdó de la víctima o si la portava a l’altar. 
Es castigava la venda d’anticonceptius i la propaganda pública de la seva utilització.

El 25 de novembre del 1939 es va derogar la llei del divorci i el matrimoni ci-
vil, amb efecte retroactiu. Això va representar per a moltes dones continuar casades 
amb el marit anterior i, per tant, estar vivint en amistançament amb l’actual.

El 2 de febrer del 1941 es va il·legalitzar l’avortament. El 22 de febrer del 1941 
es van establir els «préstecs de nupcialitat», unes ajudes pecuniàries que rebien les 
parelles joves sempre que la dona abandonés el seu lloc de treball després de casada.

Fins al 1975 no es va despenalitzar l’avortament. Fins a 1978 no es fixen a la 
Constitució les bases per a la igualtat, no es legalitzen els anticonceptius orals i no 
es deroga l’article que condemnava la dona adúltera a 3 anys de presó. Fins el 1981 
no s’equiparen marit i muller en el matrimoni i comparteixen la pàtria potestat dels 
infants. Fins el 1989 no es va aprovar la llei que considerava la violació i els abusos 
sexuals delictes contra la llibertat sexual de les persones, i no pas delictes contra 
l’honestedat.

La societat té un deute amb les dones que, com a conseqüència d’unes lleis in-
justes i d’un tracte subordinat i degradant, encara ara en pateixen les conseqüències: 
violència masclista, dificultat per incorporar-se al mercat de treball, dificultat per 
accedir a llocs de responsabilitat, bretxa salarial respecte als homes, pobresa, doble 
jornada... Per tot això les dones tenen dret al perdó, a la reparació i a la no repetició 
de lleis injustes com les esmentades.
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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. Impulsar la promoció d’accions divulgatives per donar a conèixer les condi-

cions de vida de les dones en època franquista i durant forces anys de la democràcia 
per tal que tota la població en tingui coneixement i alertar així dels estereotips mas-
clistes que encara es mantenen a la nostra societat i treballar per la seva eliminació.

2. Instar totes les Administracions Públiques de Catalunya a la revisió del seu 
nomenclàtor per tal d’incloure-hi noms de les dones que van destacar en els seus 
camps entre 1939 i el 2000.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus

Proposta de resolució sobre els danys a les oliveres provocats 
pel temporal Filomena
250-00445/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los daños provocados a los 
olivos por el temporal Filomena, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En enero de 2021 el temporal Filomena provocó daños en 46.000 hectáreas en 

Cataluña. De estas, 34.633 están situadas en la provincia de Lérida, 8.750 en les Te-
rres de l’Ebre y 3.000 en el Camp de Tarragona.

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural elaboró 
una línea de ayudas destinadas a recuperar el potencial productivo de los olivos me-
diante la Orden ACC/145/2021, de 6 de julio, y la Resolución ACC/2179/2021, de 9 
de julio, por la que se aprobaban las bases reguladoras y se convocaban ayudas de 
minimis destinadas a las explotaciones agrarias de olivo afectadas por el temporal 
Filomena.

En la Resolución se preveía un total de ayudas por un importe de 4.800.000 eu-
ros a cargo de la partida de los presupuestos de Acción Climática, Alimentación y 
Agenda Rural para el año 2021 «Empresas privadas 470000100/6120/0002.»

En el mes de diciembre de 2021 el Departamento de Acción Climática resol-
vió la convocatoria. De las 623 solicitudes, 89 no se admitieron por incumpli-
miento de requisitos y 23 desistieron. Y de las 511 solicitudes restantes tan sólo 
se aprobaron 170.

Más del 65% de los agricultores que solicitaron ayuda y que habían cumplido los 
requisitos de la convocatoria quedaron excluidos. Asimismo, las solicitudes acepta-
das tan solo aprobaron el 16% de la superficie en las cuales los agricultores mani-
festaron desperfectos.
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A lo anterior debe sumarse que el Departamento destinó finalmente 1.012.833,32 
euros en ayudas a las explotaciones agrarias de olivos afectados por el temporal, en 
vez de los 4.800.000,00 euros anunciados en la Resolución.

En otro orden de cosas, el Departamento se comprometió a compensar las defi-
ciencias del sistema de seguros agrarios, ya que los agricultores habían manifestado 
previamente que el procedimiento de peritación de la aseguradora no reflejaba la 
realidad.

Sin embargo, la gestión de la ayuda ha ocasionado aún más descontento e indig-
nación entre los productores afectados. Muchos de ellos afirman no haber visto a 
ningún perito en sus campos.

Hay ejemplos concretos que ponen de manifiesto varias anomalías. La entidad 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya afirmaba que en febrero de 2021 la ase-
guradora Agroseguro había valorado un 40% del daño en algunos terrenos. La pe-
ritación posterior realizada por Acción Climática en el mes de agosto se redujo a 
un 17%.

El proceso de peritación de Agroseguro había sido un despropósito y no refleja 
la realidad, pero la peritación y el trabajo del Departamento de Acción Climática 
fue peor todavía.

Una vez más, los agricultores han visto frustradas sus expectativas sobre las ayu-
das que iban a recibir y siguen a la espera de un auténtico plan de ayudas. El Govern 
no ha sido capaz de consensuar con el sector del olivo una Orden de ayudas adecua-
das para atender a las demandas de los agricultores.

Urge apoyar las demandas de los agricultores y del mundo rural y reactivar un 
sector que lleva desamparado desde hace demasiados años por los sucesivos Gobier-
nos de nuestra región.

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: Llevar a cabo con urgencia un nuevo peritaje de las explotaciones agra-

rias con cultivos de olivo afectados por el temporal Filomena de enero de 2021 que 
tenga en cuenta todas las afectaciones sufridas.

Segundo: Dictar una nueva Orden de ayuda para las explotaciones agrarias con 
cultivos de olivos afectados por el temporal Filomena.

Tercero: Destinar el fondo inicialmente previsto en la Resolución de 4.800.000,00 
de euros para las ayudas de minimis destinadas a explotaciones agrarias de olivo 
afectadas por el temporal Filomena.

Cuarto: Iniciar un nuevo procedimiento administrativo a fin de poder acordar el 
ingreso de las ayudas debidamente peritadas antes del mes de abril de 2022.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la situació del porc senglar
250-00446/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-



BOPC 212
24 de gener de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 47 

luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la situación del Jabalí en 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El jabalí es un animal salvaje cuya población ha aumentado exponencialmente 

en los últimos años en Cataluña hasta convertirse en una especie sobreabundante. 
La alta tasa reproductiva, la alta capacidad de adaptación y la ausencia de depreda-
dores naturales lo convierte en una especie de fauna silvestre difícil de controlar.

La densidad del jabalí es especialmente alta en zonas como el Montseny (12,9 ja-
balíes/km2), l’Alt Empordà (11,8 jabalíes/km2), Montnegre i el Corredor (11,5 jaba-
líes/km2), Guilleries-Savassona (10,2 jabalíes/km2) y la zona Volcánica de la Ga-
rrotxa (9,6 jabalíes/km2) ya que cuenta con las mejores condiciones de hábitat para 
esta especie: grandes superficies de cultivos de regadío, bosques de encinas, alcor-
noques, robles y alta pluviosidad.

La mayoría de las zonas mencionadas cuentan con una tendencia al alza en den-
sidad de población de esta especie, como se desprende del informe Programa de se-
guiment de les poblacions de senglar a Catalunya. Temporada 2019-2020 elaborado 
por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. De acuer-
do con sus recomendaciones «la densidad del jabalí se mantiene excesiva en diver-
sas zonas de Cataluña y es recomendable aplicar estrategias de control poblacional».

El exceso de densidad de jabalíes supone problemas de primera magnitud como 
son los accidentes de tráfico. Según datos de la Dirección General de Infraestruc-
turas de Movilidad, los accidentes con implicación de jabalíes en la red de vías in-
terurbanas de Cataluña ha pasado de 311 en el año 2007 a 3.118 en el año 2019.

Asimismo, los jabalíes tienen un impacto directo en el sector agrícola. Los cam-
pos de cereales, las fincas de frutales y los viveros de plantaciones ya no temen sólo 
a la incertidumbre de la meteorología y a los estragos de un temporal. Los daños 
que causan los mamíferos salvajes son un quebradero de cabeza y suponen una losa 
para la supervivencia de explotaciones. Según la Memòria d’activitats cinegètiques 
del 2020 i dades de la temporada de caça 2019-2020, se han solicitado más de 1.000 
Autorizaciones Excepcionales por daños causados por especies cinegéticas en el año 
2020. Dichas autorizaciones han venido motivadas en su mayoría –un 83%– por da-
ños ocasionados a la agricultura y, el jabalí, con un 45%, representa la especie que 
mayor daños ha causado.

También causa daños a reforestaciones y plantaciones en actuaciones de restau-
ración ecológica, daños a elementos de la biodiversidad en espacios naturales.

Por otra parte, la falta de control de la especie del jabalí puede comportar riesgos 
sanitarios como la transmisión de enfermedades como la triquinosis o la tuberculo-
sis bovina y la propagación de la Peste Porcina Africana, que afecta actualmente a 
once países de Europa.

El papel de la caza constituye una pieza fundamental en el control cinegético 
de la especie y es clave que la Administración fomente y facilite la práctica de la 
actividad. En todo esto, la colaboración de los cazadores es un factor clave para el 
control de esta especie y por eso es importante fomentar la cooperación en la or-
ganización de batidas hasta el final de temporada y la aplicación de estrategias de 
captura efectivas.

Con todo, es necesario reducir, urgentemente, la población de jabalí para mini-
mizar su impacto social: los daños en la agricultura y en los jardines, las colisiones 
con vehículos, lesiones a personas y animales de compañía, o las incursiones en 
zonas urbanas y, el riesgo sanitario por la transmisión de distintas enfermedades.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Alargar el periodo de caza de especies que se ha detectado su sobrea-

bundancia.
Segundo: Premiar a los cazadores que durante el periodo de caza apuesten por la 

caza selectiva sobre jabalíes hembras de determinadas edades, que tienen una mayor 
relevancia en el crecimiento demográfico del jabalí.

Tercero: Publicar una nueva Orden que amplíe la Orden ACC/129/2021, de 15 
de junio, por la que se aprueban las bases reguladores de las ayudas destinadas a 
fomentar la captura del jabalí y que establezca más ayudas directas para la caza del 
jabalí y el aprovechamiento de la carne de caza.

Cuarto: Ubicar elementos disuasorios como cajas-trampa, cercados, redes, telea-
nestesia en entornos determinados donde haya una mayor sobreabundancia de jaba-
líes con una señalización específica para garantizar la seguridad ciudadana.

Quinto: Adaptar papeleras y contenedores de residuos –principalmente los de 
fracción de «rebuig» y orgánica– en zonas rurales y núcleos urbanos en áreas con-
flictivas por la presencia de jabalíes.

Sexto: Establecer una línea de ayudas para que los propietarios de terrenos y 
cultivos puedan instalar cierres perimetrales, refuerzos para cierres ya existentes, 
cierres eléctricos, elementos disuasorios olfativos.

Séptimo: Implementar campañas de concienciación entre la población que habita 
cerca de zonas de sobreabundancia de jabalíes para acabar con las prácticas inade-
cuadas como procurar alimento.

Octavo: Promover un servicio discrecional de recogida de jabalíes una vez han 
sido abatidos que incluya la opción de examinar por un profesional su salubridad y 
así poder entregarlo a bancos de alimentos.

Noveno: Reelaborar un nuevo «Plan de prevención de los daños y riesgos origi-
nados por la fauna cinegética» para revertir la situación e implantar nuevas estra-
tegias.

Décimo: Elaborar un «Plan de Contingencia para la amenaza de la Peste Porci-
na Africana».

Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la promoció i la protecció del sector 
carni
250-00447/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 27794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la promoció y protecció del 
Sector Càrnic a Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El Sector Cárnico engloba al conjunto de actividades relacionadas con la gana-

dería industrializada moderna de producción, empaquetado, preservación, comer-
cialización de la carne y otras funciones de similar índole. Se trata de un sector de 
corte transversal, que fusiona y opera con funciones laborales del sector primario 
e industrial al mismo tiempo. Por lo tanto, se infiere que, de esta transversalidad y 
cobertura sectorial/laboral, emana su importancia para la economía española y ca-
talana.

A nivel nacional, según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la 
Carne de España, esta ocupación económica representa aproximadamente el cuarto 
sector industrial del país, suponiendo el 2,32% del PIB total español (a precios de 
mercado), y el 16,2% de la rama industrial. Asimismo, cabe acentuar el posiciona-
miento de la industria cárnica en el sector alimentario, ya que ocupa con diferencia, 
el primer lugar de toda la industria española de alimentos y bebidas.

En particular, el sector cárnico es uno de los sectores clave de la economía cata-
lana. Se trata del principal sector agroalimentario de la región y se sitúa como cuar-
to sector industrial. La ocupación laboral del sector cárnico-ganadero asciende a 
34.000 personas, produciendo aproximadamente 2,5 millones de toneladas de carne 
al año. En este sentido, esta actividad económica representa en términos aproxima-
dos, el 21,6% del PIB industrial catalán y un 4% del PIB total, aportando una cifra 
de negocio aproximada de 8.400 millones de euros y un saldo positivo a la balanza 
comercial catalana de más de 1.800% en 2020, según datos de PRODECA.

En este contexto, el carácter cardinal del sector cárnico no se está viendo em-
parejado con las nuevas tendencias legislativas en materia de ganadería, industria y 
transición ecológica. Esta actividad industrial y ganadera, se enfrenta a un conglo-
merado de amenazas de índole política y económica, que afectan a las perspectivas 
de futuro de los trabajadores, empresarios y familias del sector. Entre estos desafíos, 
cabe destacar: 

1. El consumo público y privado ideologizado, incentivado por las administra-
ciones públicas nacionales, regionales y locales.

2. La adherencia ineludible a la Agenda 2030 por parte de todas las administra-
ciones públicas pertinentes.

3. La imposición totalitaria de una agenda alimentaria y modo de vida particular 
desde una cosmovisión progresista.

4. El empoderamiento de los «lobbies» verdes y su influencia en el proceso le-
gislativo.

5. La demonización del modo de vida cultural y social de los segmentos socioe-
conómicos más vulnerables de la sociedad.

6. Los procesos de cambios tecnológicos, y el impacto de la robotización, inte-
ligencia artificial y automatización en el desarrollo y estabilidad del sector cárnico. 
En especial, la competición en desigualdad de condiciones por la industria de la 
carne artificial.

7. La adaptación del sector a las perturbaciones reales provenientes del cambio 
climático y procesos económicos volátiles, y a las perturbaciones ideológicas pro-
venientes de las administraciones públicas. Por ejemplo, es importante destacar la 
importancia del problema de escasez de agua para el correcto funcionamiento y 
operatividad del sector.

8. El estancamiento del relevo generacional en el sector.
En este contexto y en base a este diagnóstico/análisis, es necesario exponer la 

dirección legislativa que ha tomado Cataluña en los últimos años. La legislación ca-
talana vigente ha transversalizado a lo largo de su eje de actuación interdepartamen-
tal, la desincentivación del consumo de carne y las trabas al desarrollo tradicional 
de la industria y el sector cárnico.

Fascicle segon
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Para ejemplificar la anterior afirmación, la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Códi-
go de Consumo de Cataluña, expone en su artículo 121-2 sobre derechos protegidos, 
la protección y priorización de ciertos derechos del consumidor. En este apartado, 
se incluyen prioridades como los derechos lingüísticos, pero no se incluye el dere-
cho a la libertad de consumo que no contravenga legislación civil. En este sentido, 
el «subyacente» del documento, prioriza el consumo responsable sobre la libertad de 
elección, definiendo el primero como: «consum moderat, informat, reflexiu i cons-
cient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, am-
biental, socioeconòmica i lingüística».

Con el mismo espíritu pedagógico y legislativo, «El Plan Estratégico de Alimen-
tación de Cataluña (PEAC) 2021-2026», con normativa de Acuerdo GOV/17/2021, 
de 9 de febrero, establece una visión a largo plazo alineada con agendas interna-
cionales y europeas, en vez de una visión alineada con las necesidades locales y el 
desarrollo rural de la región. Además, introduce como objetivo, el incremento en 
un 25% de la producción de alimentos que vengan de modelos de producción sos-
tenibles, fijando como reto reducir y sustituir un 10% de las proteínas de animales 
tradicionales con nuevas fuentes de proteínas, tanto para el consumo humano como 
para el animal.

Otros ejemplos de normativa vigente que transversaliza la desincentivación de 
consumo de carne y la imposición ideológica ambientalista son: La Estrategia Ca-
talana de Adaptación al Cambio Climático (ESCACC) o La Escuela de Consumo 
de Cataluña, entre otros planes/estrategias intersectoriales y legislaciones de ámbito 
regional.

Este planteamiento ya ha sido denunciado por parte de varios representantes del 
sector. Por ejemplo, las asociaciones de FECIC, FAC, PORCAT, ASFAC y ASSO-
CAT, firmaron a principios del año 2021, un manifiesto para solicitar al Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña compromisos firmes con el sector, ya que en palabras 
de los representantes: «los sectores no subvencionados como los nuestros, necesitan 
estructuras que agilicen el funcionamiento y eviten el exceso de burocracia», y «ne-
cesitamos un soporte claro y explícito ante las campañas de desprestigio contra la 
ganadería, los ganaderos y la producción de carne».

En este contexto, es importante entender el enfoque de nuestra formación polí-
tica en esta temática. Nuestras propuestas para el sector y visión de la problemática 
están basadas en cuatro principios cardinales: 

1. La primacía de la libertad de elección de consumo sobre la imposición totali-
taria progresista.

2. La libertad de producción, reducción de las regulaciones y burocracia, y la li-
bre competencia en igualdad de condiciones.

3. Conservacionismo frente al ecologismo progresista. Promoción de la sosteni-
bilidad económica y social como eje vertebral de las políticas de ámbito rural, agri-
cultura y ganadería.

4. Cuidado y promoción del comercio y producción local frente a las industrias 
extranjeras.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Introducir cláusulas de protección del sector en todos los planes y legislación 

interdepartamental e intersectorial de índole de cambio climático y estrategia ali-
mentaria.

2. Eliminar del Código de Consumo de Cataluña aquellas provisiones y artículos 
que hacen mención del cambio climático.

3. Diseñar un plan específico de protección y promoción del sector cárnico y la 
ganadería.
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4. Frenar todas las campañas de publicidad institucional de deslegitimación y 
desprestigio del sector.

5. Eliminar de los planes estratégicos intersectoriales e interdepartamentales 
pertinentes, y legislación vigente, aquellas provisiones que incidan negativamente 
en la viabilidad económica y desarrollo de la industria cárnica y la ganadería.

6. Diagnosticar con expertos independientes el impacto del Covid-19 en el sec-
tor y ofrecer ayudas correspondientes al análisis de la situación. Esto supondría la 
equiparación de ayudas a este sector en comparación con el resto de la economía.

7. Diagnosticar la situación hidráulica en el sector, y proponer medidas de miti-
gación de falta de agua en consecuencia al análisis realizado.

8. Potenciar la certificación de proximidad para los productos procedentes de 
mataderos de España.

9. Reducir los excesos fiscales, burocráticos y regulatorios en materia de produc-
ción, consumo, contractual y operaciones administrativas, para agilizar la operati-
vidad y funcionamiento del sector.

10. Mejorar los canales de interlocución entre el Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña y las entidades y asociaciones del sector.

11. Garantizar la igualdad de condiciones en competencia con sectores sustituti-
vos del cárnico e industrias extranjeras.

Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals i socials dels transportistes de mercaderies per carretera
250-00448/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 28116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución relativa a la mejora de las condiciones labora-
les y sociales de los transportistas de mercancía por carretera, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector del transporte de mercancías por carretera constituye una pieza clave y 

estratégica para el adecuado funcionamiento y consecución de la actividad econó-
mica en nuestra región. La vinculación de este sector con otros pilares sectoriales 
básicos para la economía, como son la industria, o los servicios, convierte a esta 
ocupación laboral en uno de los sectores de ligación y asociación intersectorial fun-
damentales para el dinamismo, agilidad y correcto funcionamiento de la cadena de 
suministro, logística y movilidad general de la economía catalana. Por lo tanto, se 
puede afirmar que, asegurar el bienestar profesional de empresarios y trabajadores 
del sector, es fundamental para garantizar la productividad, rendimiento y eficiencia 
de numerosas pequeñas y medianas empresas de nuestra región.

De esta manera, incidiendo en la importancia de este sector, datos recientes se-
ñalan que Cataluña se ha posicionado en el segundo puesto europeo en cuanto al 
peso de la logística en el PIB, manteniendo el transporte de carretera el liderazgo 
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entre otras modalidades, y representado así el 76% del total. Además, el transporte 
de mercancías por carretera aporta aproximadamente un 6% del producto interior 
bruto que se genera en la Comunidad Autónoma de Cataluña, generando miles de 
puestos de trabajo y oportunidades empresariales.

De la misma forma, la relevancia y relieve de sector de transportistas por carre-
tera, se hizo especialmente evidente durante la pandemia del covid-19. El transporte 
por carretera ha destacado por ser un medio indispensable para poder abastecer a la 
población en tiempos de pandemia e incertidumbre socio-sanitaria. Los profesiona-
les de este sector, mayoritariamente los conductores de vehículos de transporte de 
mercancías, han realizado una labor irreemplazable de primera necesidad.

Por estas razones, nos encontramos ante un sector vital, cuyos profesionales se 
encuentran en situación de abandono absoluto por parte de las distintas adminis-
traciones públicas nacionales y regionales. Resulta necesario adecuar el sector del 
transporte terrestre a las necesidades del siglo XXI, atender a las principales deman-
das y problemas de carácter coyuntural y estructural del sector.

Entre los problemas de carácter coyuntural destacan las fluctuaciones y la vola-
tilidad del precio del gasoil, así como la falta de ayudas para afrontar imprevistos 
de costes en esta materia. En particular, se demanda la externalización del coste del 
incremento de precios que repercutan en los gastos de operación de los transportis-
tas por carretera.

En cuanto a los problemas estructurales del sector, resaltan las reivindicacio-
nes relativas a la regulación de carga y descarga del vehículo, peajes y tarificación 
de infraestructuras, áreas de descanso y seguridad, capacidad de negociación ante 
clientes, perfeccionamiento en procesos de formación del sector, y desprotección de 
los profesionales del sector frente a sujetos intermediarios como operadores logís-
ticos y empresas cargadoras, y grandes empresas dentro del sector de transporte y 
envío de mercancías.

En este contexto, y ante la mencionada situación, la Generalidad de Cataluña 
cuenta con una batería legislativa que puede desplegar para hacer frente a parte de 
las demandas citadas en este documento. Por ejemplo, la Generalidad puede hacer 
uso del Decreto 87/2003, de 18 de marzo, sobre autorizaciones de transporte público 
de mercadería por carretera dentro del ámbito limitado en Cataluña, o de la Orden 
del 10 de agosto de 2001, sobre la obtención del certificado de capacitación profesio-
nal para el ejercicio de la actividad de transportistas por carretera.

Sin embargo, a pesar de contar con herramientas jurídico políticas suficientes 
para abordar gran parte de las demandas de los transportistas de carretera, la Gene-
ralidad de Cataluña se ha mostrado errática a la hora de atajar el problema.

Ejemplo de ello es el Plan De Reactivación económica del sector del transporte 
de mercaderías y logística presentado por la Generalidad en verano del año 2020. 
Provisto de un presupuesto de más de 7 millones de euros que también abarcaría 
el año 2021, este plan establece como acciones prioritarias la descarbonización y el 
cumplimiento de una agenda verde. Sin embargo, obvia los principales problemas y 
demandas del sector presentados en esta propuesta de resolución.

En conclusión, el sector de transportistas de mercancías en Cataluña necesita una 
respuesta urgente a sus demandas de carácter coyuntural y estructural. La Genera-
lidad de Cataluña debe actuar de manera inmediata para resolver los problemas de 
un sector fundamental para el correcto funcionamiento y desarrollo de la economía 
catalana.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Adecuar la legislación vigente de carácter regional sobre el sector del trans-

porte de mercancías terrestre, a las necesidades y contexto laboral del siglo XXI.
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2. Instar al Gobierno de España a impulsar los cambios oportunos en materia 
laboral con el objetivo de definir y limitar las tareas de los transportistas, como por 
ejemplo la de carga y descarga.

3. Reforzar las medidas de seguridad en las carreteras de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña. Mejorar las condiciones de seguridad de las áreas de descanso ya 
establecidas y construir nuevas áreas de descanso seguras.

4.-Impulsar ayudas directas para transportistas de mercancía por carretera en 
Cataluña, con el objetivo de modernizar la flota de camiones para adaptarla a las 
necesidades socio-económicas del siglo XXI.

5. Potenciar programas de formación específicos para profesionales del sector de 
transportistas de mercancía por carretera.

6. Mejorar e incrementar las medidas de digitalización propuestas por los planes 
de actuación de la Generalidad de Cataluña en el sector de los transportistas por 
carretera.

7. Establecer medidas de control, seguimiento y desmantelamiento de la compe-
tencia desleal del sector, haciendo especial énfasis en la regulación y control de las 
denominadas «empresas buzón».

8. Atender y satisfacer las demandas del sector en relación al pago de peajes por 
transportistas de mercancías por carretera en la Comunidad Autónoma de Catalu-
ña. Instar al Gobierno de España a no implantar la «Euroviñeta» en nuestro país, y 
a iniciar los trámites necesarios a nivel de la Unión Europea (UE) para que no se 
proceda a su implantación en el territorio jurídico de la UE.

9. Supresión del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los ve-
hículos de tracción mecánica.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre el rescat de les autopistes de peatge 
de la Generalitat
250-00449/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 28147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Pro-
posta de resolució sobre el rescat de les autopistes de peatge de la Generalitat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Fa molts anys que els catalans ens sentit agreujats per la gran quantitats de vies 

de peatge que travessen el nostre territori.
L’any 1969 es va inaugurar l’autopista Barcelona-Mataró, la primera via de peat-

ge que es va instaurar a Espanya, a la que van continuar les autopistes entre La Jon-
quera-Tarragona-València i la de El Vendrell-Zaragoza. Al llarg dels anys, especial-
ment després de la reinstauració de la Generalitat, a Catalunya han anat proliferant 
les vies de peatge explícit.

Després de forces anys vigents, les concessions d’autopistes de l’Estat a Catalu-
nya han anat vencent. També ha vençut alguna autopista titularitat de la Generalitat, 
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però encara queden vigents quatre concessions, totes elles de la Generalitat: l’auto-
pista C-16 als Túnels de Vallvidrera (concessió fins 2037), la C-16 en el tram com-
prés entre Sant Cugat del Vallès i Manresa (concessió fins 2039), la C-16 als Túnels 
del Cadí (concessió fins 2037) i l’autopista C-32 entre Castelldefels fins a El Vendrell 
(concessió fins 2039).

A diferència de l’AP-2 i l’AP-7 que són majoritàriament utilitzades per traves-
sar Catalunya, tant la C-16 com la C-32 són principalment utilitzades per realitzar 
moviments interns entre les comarques catalanes, molts d’aquests desplaçaments de 
treballadors i molts d’altres de transports de mercaderies.

Si bé és cert que al llarg dels anys, han anat apareixen i desapareixen bonifica-
cions per intentar reduir els greuges territorials, el que és cert és que no hi ha hagut 
un criteri clar al respecte de les mateixes, i aquestes s’han anat impulsant segons la 
capacitat de protesta dels diferents territoris, però el que, a dia d’avui és clar, és que 
el greuge territorial és més viu que mai, després de l’aixecament de les barreres de 
les principals autopistes de Catalunya.

Amb independència del debat sobre si s’estableix o no, algun tipus de participa-
ció en les despeses de manteniment de les vies de gran capacitat i mentre no hi hagi 
un consens entre administracions al respecte, és imprescindible adoptar mesures 
urgents per tal de suprimir els peatges explícits d’aquestes vies, o si més no, com a 
mínim adoptar un pla de reducció progressiva d’aquests peatges que acostin l’horit-
zó de l’aixecament definitiu de les barreres.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, en el termini de dos mesos, 

un pla de rescat accelerat de les autopistes de peatge explícit de concessió de la Ge-
neralitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir progressivament el preu, tendint a la 
seva desaparició de manera anticipada al termini de la concessió.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Proposta de resolució sobre la renúncia a la governança seguint 
els criteris de l’Agenda 2030
250-00450/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 28152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la renuncia a la gobernanza siguiendo los criterios de la Agenda 2030, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, «ODS») son 17 objetivos 

concretados en 169 metas, aprobados mediante Resolución de la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, bajo el título «Transformar nues-
tro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». En esta Agenda vienen 
a converger los contenidos emanados de las cumbres sobre medio ambiente y desa-
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rrollo sostenible, al mismo tiempo que se retoman los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (naturalmente, no alcanzados).

Las resoluciones emanadas de la Asamblea General no son vinculantes para los 
Estados Miembros, sino que tienen naturaleza de recomendaciones políticas y, por 
tanto, no constituyen un acto jurídico obligatorio. Esta es la regla general de su ac-
tuación, en concordancia con el respeto a la soberanía de las naciones, exceptuada 
por la existencia de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. 
Lo contrario no se ajustaría a la Carta de Naciones Unidas, y supondría reconocer 
que la Asamblea General es una suerte de «legislativo mundial».

La Agenda 2030 se enmarca en la denominada soft law, que «no tiene de todos 
modos la virtualidad de crear por sí solo normas positivas, y por tanto obligatorias, 
de Derecho Internacional». Por ende, la cuestión en torno a su ausencia absoluta de 
efectos es, cuando menos, una cuestión de debate y, por tanto, presentarla como un 
nuevo contrato social es un auténtico disparate ideológico sin soporte jurídico al-
guno.

Por tanto, solo aquellos objetivos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico 
tienen, como tal, carácter jurídico obligatorio. Sin ir más lejos, en la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (la conocida como «Ley Celaá») el desarrollo sostenible» se 
menciona en más de una veintena de ocasiones.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña no ha sido ajeno a la im-
plementación de esta agenda política globalista. El Acuerdo del Gobierno de 14 de 
febrero de 2017 acordó el inicio de la elaboración del Plan nacional para la imple-
mentación de la Agenda 2030 en Cataluña y creó una Comisión Interdepartamental 
que, entre otras funciones, debía coordinar el proceso de elaboración de este Plan. 
El mencionado Acuerdo también creaba una Comisión Técnica, integrada en la Co-
misión Interdepartamental, que tenía como función principal elaborar el Plan na-
cional para la implementación de la Agenda 2030. El Acuerdo designó el Consejo 
Asesor para el Desarrollo Sostenible como el órgano de apoyo técnico y material de 
las dos comisiones, cuya composición y funciones fueron modificadas por el Acuer-
do del Gobierno del 24 de abril de 2019.

Desde su creación, la Comisión Interdepartamental y la Comisión Técnica, con 
el apoyo del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, han venido 
trabajando siguiendo el mandato dado por dichos acuerdos del Gobierno.

Fruto de este trabajo, la Comisión Interdepartamental validó, en fecha 9 de julio 
de 2019, la propuesta final del Plan nacional para la implementación de la Agenda 
2030 en Cataluña, elaborada por la Comisión Técnica, junto con su memoria anexa 
donde se recoge entre otros la síntesis de los compromisos del Gobierno Regional 
en relación a cada uno de los ODS, así como las medidas para su seguimiento, eva-
luación y actualización.

La memoria explicativa de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya 2022 
reconocen explícitamente la alineación de las partidas presupuestarias con los obje-
tivos de la Agenda 2030: 

«Així mateix, els pressupostos també s’orienten estratègicament a la consecució 
dels 17 objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i alhora a la 
millora dels indicadors de benestar i progrés social».

«En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, diverses són les iniciatives d’aques-
ta índole que s’han integrat en el procés de priorització estratègica. Entre aquestes, 
s’hi troben l’Agenda 2030 impulsada pels Estats Membres de les Nacions Unides, i 
incorporada mitjançant el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a 
Catalunya, així com, els Indicadors de Benestar i Progrés Social, iniciativa desen-
volupada per la pròpia Generalitat de Catalunya, destinada a disposar d’un primer 
diagnòstic del nivell de benestar i progrés social en el territori».
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El Grupo Parlamentario VOX aboga por el rechazo a la incorporación de la 
Agenda 2030 y los ODS a nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos consti-
tuyen una coartada para doblegar la soberanía de la nación, su riqueza y diversidad, 
toda vez que podemos advertir cómo en su despliegue la Agenda 2030 y sus ODS 
operan por nivelación, de forma casi idolátrica, sin aceptar disenso alguno. No obs-
tante, el pin con el logo de la Agenda 2030, tan extendido entre las élites, no encuen-
tra su reflejo en la realidad social, ya que se ha elaborado a pesar de las personas, 
de forma impuesta, verticalmente, lo que evidencia su falta de aceptación social.

Desde el Grupo Parlamentario VOX instamos al Gobierno a que abandone la 
ideología y las pretensiones de transformación social globalista como fundamento 
de sus políticas y dedique sus esfuerzos a combatir los problemas reales que afec-
tan a los españoles. Entre otros, una deuda pública que alcanza cotas nunca vistas 
(120% del PIB), unas cifras de paro que superan los 3.000.000 millones, un acucian-
te invierno demográfico y un tejido social devastado.

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. Renunciar a la Agenda 2030 y los ODS como »eje transversal de toda 

la acción del Gobierno», toda vez que, bajo apariencia de bien, sirven a intereses 
globalistas, en detrimento de la soberanía nacional y del bien común.

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la purga dels mossos d’esquadra que investigaven els casos de 
corrupció separatista
252-00015/13

PRESENTACIÓ: GP CS, GP VOX, G MIXT

Reg. 28144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlamento
Los grupos parlamentarios abajo firmantes, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 67.1 del Reglamento del Parlamento, solicitan que el Pleno del Parlamento 
acuerde la creación de una Comisión de Investigación sobre la purga de los Mossos 
d’Esquadra que investigaban casos de corrupción separatista, con el detalle siguiente: 

Exposición de motivos
El 10 de enero de 2022, el Departamento de Interior publicaba una nota de pren-

sa en la que presentaba la nueva organización de la Policía de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra, cambios y relevos que afectan a hasta 31 miembros de la cúpula de 
mando del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME).

Resultan especial fuente de preocupación los últimos cambios articulados por 
el Govern del presidente Aragonès en la cúpula del CME, que sin una justificación 
convincente resulta, entre otros, en relevos a agentes que impulsaron las investiga-
ciones en contra casos de corrupción política. Un ejemplo de ello es el relevo del 
intendente del CME Antoni Rodríguez, hasta ahora jefe de la Comisaría General de 
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Investigación Criminal de los Mossos, en cuyo mandato se han venido investigando 
casos como el presunto fraccionamiento de contratos públicos por parte de la Sra. 
Laura Borrás, ahora presidenta del Parlament de Catalunya y que en el momento de 
los hechos investigados dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, como también 
el caso del Sr. Miquel Buch, exconsejero de Interior e imputado por facilitar supues-
tamente un escolta al Sr. Carles Puigdemont en Bruselas con dinero público.

Deben también investigarse las presuntas injerencias del que fuera comisario jefe 
de los Mossos de Esquadra, Eduard Sallent, en el ejercicio de su cargo, en relación 
a las investigaciones que llevaba a cabo la División de Investigación Criminal, en 
funciones de Policía Judicial bajo las órdenes del Tribunal Superior de Justiticia de 
Cataluña en la investigación que había abierto dicho órgano jurisdiccional contra el 
entonces conseller de Interior Miquel Buch i el sargento Lluís Escola, por los pre-
suntos delitos de prevaricación y malversación.

Es de notable importancia que en la instrucción judicial del proceso por la pre-
sunta adjudicación irregular de los trabajos para la Institució de les Lletres Catala-
nes, ante la desconfianza a raíz de las filtraciones que torpedeaban la investigación 
de la Sra. Laura Borràs, provocó que la jueza instructora encomendara de manera 
excepcional la tarea de policía judicial a la Guardia Civil, quitando al CME de su 
función de policía judicial en ese caso concreto.

Estos hechos dan a entender que no se garantiza la confidencialidad y la depen-
dencia de la autoridad judicial, lo que constituye un ilícito que generaría incluso res-
ponsabilidad penal por tener como fin y objetivo procurar la impunidad judicial de 
políticos y autoridades del Govern de la Generalitat por conductas presuntamente 
delictivas y corruptas.

Estos hechos suponen una violación de los derechos de los ciudadanos, como es 
que las autoridades actúen conforme a la Ley y que la Justicia tutele efectivamente 
sus derechos.

Todo ello parece evidenciar una clara intención política de controlar el cuerpo de 
policía de la Generalitat, creando una policía «a medida» del Govern.

Si estas informaciones fueran ciertas, nos encontraríamos ante unos hechos gra-
vísimos, ya que demostrarían la existencia de una estrategia por parte del Govern de 
la Generalitat y su entorno para controlar e interferir políticamente el CME.

Es pues imprescindible esclarecer estas informaciones, por lo que los grupos fir-
mantes presentan la siguiente propuesta de resolución: 

Propuesta de resolución
Objetivo: Crear la Comisión de Investigación sobre la purga de los Mossos d’Es-

quadra que investigaban casos de corrupción separatista.
Ámbito de actuación: El objeto de la Comisión es poder determinar la realidad 

detrás de los cambios y relevos en la cúpula del CME que afectan a hasta 31 miem-
bros de la cúpula de mando del CME, en los que se evidencia una clara intención 
política de controlar el cuerpo de policía de la Generalitat de Catalunya, creando 
una policía «a medida» del Govern, especialmente en lo que atañe a investigaciones 
de corrupción a miembros del mismo, todo ello con la intención de determinar los 
hechos ocurridos e identificar las personas que habrían estado involucradas.

Contenido básico del plan de trabajo: 
a) La comparecencia de las personas que están directamente relacionadas con 

estos hechos.
b) El control parlamentario de los conflictos de intereses, influencias indebidas 

y abuso de poder en el que habrían incurrido el Govern de la Generalitat y los altos 
cargos del departamento de interior dependientes del mismo mediante las designa-
ciones y ceses de responsables en el CME.
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c) El análisis de los motivos reales por los que se han producido numerosos re-
levos a agentes que impulsaron las investigaciones en contra casos de corrupción 
política por miembros y exmiembros del Govern de la Generalitat de Catalunya.

d) El control parlamentario de las irregularidades de los responsables de divisio-
nes del CME como la División de Asuntos Internos y las intromisiones en la función 
de policía judicial que deba desempeñar el mencionado cuerpo.

e) Esclarecer el no cumplimiento de los principios legales de mérito y capaci-
dad para la designación de autoridades públicas y de encomienda de funciones en 
el CME.

f) El no cumplimiento del principio de indemnidad de los miembros del CME por 
realizar las funciones que les encomienda la Ley con respeto y adecuación a la mis-
ma por parte de las autoridades políticas del Govern.

g) La auditoría de los sistemas, protocolos, pautas de actuación y su concreto 
funcionamiento por las actuales autoridades y cúpula del CME/Departamento de 
Interior tanto para designaciones/ceses como para la indemnidad de los miembros 
del CME.

h) La comparecencia de expertos y especialistas en la lucha contra la corrupción.
i) La depuración de responsabilidades políticas y en su caso administrativas y/o 

penales en los hechos anteriores.

Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Joan Garriga Doménech, GP VOX; Alejandro 

Fernández Álvarez (president-portaveu), G Mixt; portavoces

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.01.2022 al 02.02.2022).
Finiment del termini: 03.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
302-00083/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 29431 / Coneixement: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció sub-
següent a una interpel·lació (tram. 302-00083/13) presentada el 17 de gener de 2022 
i amb número de registre 28639.

Correcció d’errada 1 
On hi diu: 
«3. Desplegar de forma progressiva la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no dis-

criminació. I prioritzar durant el primer trimestre del 2022: 
a. L’aprovació del règim sancionador i de les mesures de mediació i de reparació 

davant les discriminacions patides.»
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Hi ha de dir: 
«3. Desplegar de forma progressiva la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no dis-

criminació. I prioritzar durant el primer trimestre del 2022: 
a. L’inici de l’elaboració del règim sancionador i de les mesures de mediació i de 

reparació davant les discriminacions patides.»

Correcció d’errada 2 
On hi diu: 
«6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia 

i qualsevol altre forma de discriminació ètnico-racial durant aquest 2022 que inclo-
gui mesures per prevenir, detectar i eliminar possibles situacions i casos de racisme 
institucional.»

Hi ha de dir: 
«6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofò-

bia i qualsevol altre forma de discriminació ètnico-racial un cop aprovada la Llei 
contra el racisme, que inclogui mesures per prevenir, detectar i eliminar possibles 
situacions i casos de racisme institucional.» 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
300-00096/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA

Reg. 28955 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la política exterior del Go-
vern de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los 
próximos días 25, 26 y 27 de enero de 2022, con el siguiente texto: 

– Sobre la política exterior del Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 19 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges
300-00097/13

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM

Reg. 29280 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges a 
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Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 25, 26 i 27 de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els efectes nocius de les macrogranges a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2022
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball
300-00098/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Reg. 29335 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 
27 de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el mercat de treball a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
300-00099/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Reg. 29336 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 
de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública
300-00100/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Reg. 29392 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’administració publica, per 
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tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 
de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la reforma de l’administració publica.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la 
seguretat pública
300-00101/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Reg. 29416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 al 27 
de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani
300-00102/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Reg. 29423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 
de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la situació del Corredor Mediterrani.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat



BOPC 212
24 de gener de 2022

3.20. Interpel·lacions 62

Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba 
el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina 
a l’exterior
300-00103/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Reg. 29424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Depar-
tament d’Acció Exterior i Govern Obert per fer la seva feina a l’exterior, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 de gener 
de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les dificultats amb què es troba el Departament d’Acció Exterior i Go-
vern Obert per fer la seva feina a l’exterior.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d’experts per 
a garantir els drets fonamentals en situacions d’emergència
300-00104/13

PRESENTACIÓ: GRUP MIXT

Reg. 29425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre la dissolució del Comitè d’experts per a garantir els drets 
fonamentals en situacions d’emergència, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 de gener de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la dissolució del Comitè d’experts per a garantir els drets fonamentals 
en situacions d’emergència.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica 
i els fons europeus
300-00105/13

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR

Reg. 29426 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern so-
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bre els plans de recuperació econòmica i els Fons Europeus, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25, 26 i 27 de gener de 2022, 
amb el text següent: 

– Quines són les previsions del Govern sobre els plans de recuperació econòmica 
i els Fons Europeus?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 25893).
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

A la presidenta del Parlament,
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual sobre els drets de l’infant, d’acord amb el 

previst a l’article 29 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, sobre la presentació anual d’un informe específic 
sobre la situació de la infància a Catalunya amb relació als drets establerts per la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a 
infància i adolescència.

En aquesta edició, l’informe arriba a la conclusió que l’augment del finançament 
en polítiques d’infància no ha comportat una millora significativa en el gaudi de 
drets dels infants, i destaca deu grans reptes que cal afrontar.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió de la infància la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2021
Rafael Ribó, síndic de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2021
360-00007/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 26886).
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/244011611.pdf
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A la presidenta del Parlament,
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de 

la Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2021, 
tot donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.

Aquest informe, que és l’onzè que presenta al Parlament, recull l’activitat realit-
zada al llarg de l’any 2021 pel Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i d’al-
tres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. A més a més, inclou un in-
forme monogràfic on s’ha analitzat la valoració que fan les persones internes de les 
mesures adoptades per l’Administració davant la pandèmia de la Covid-19.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la 
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar 
en un debat en el Ple del Parlament.

Barcelona, 28 de desembre de 2021
Rafael Ribó, síndic de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/243629696.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/243629696.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Mesures per a prevenir la transmissió del virus causant 
de la Covid-19 durant el mes de gener del 2022
395-00260/13

ACORD

Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la vista de l’Acord de la Mesa del Parlament, del 21 de desembre de 2021, i 
que es mantenen les circumstàncies que concorren en el context actual de pandèmia 
de la Covid-19, agreujat per la gran transmissibilitat de la variant òmicron del virus; 

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Primer. Establir que fins al 31 de gener de 2022 es mantingui l’horari d’obertu-

ra del Palau del Parlament, sens perjudici de l’allargament eventual de l’horari pel 
desenvolupament de l’activitat de la Diputació Permanent o del Ple, d’acord amb el 
següent: 

Horari d’obertura 
de l’edifici

De dilluns a dijous, de 8 a 19 hores; divendres, de 8 a 15 hores.

Horari d’accés dels 
diputats

De dilluns a divendres, a partir de les 7 hores.

Horari màxim de 
permanència dels 
diputats a l’edifici

Fins a dues hores després de l’horari d’obertura si no s’ha produït 
un avís amb una antelació de vint-i-quatre hores o, en cas que 
l’activitat parlamentària s’allargui més enllà d’aquestes dues hores, 
fins a una hora després de l’acabament de l’activitat parlamentària.

Segon. Continuar requerint, fins al 31 de gener de 2022, que en el marc de l’ar-
ticle 11.3 de les Normes reguladores de la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball del personal funcionari del Parlament de Catalunya, els treballadors de 
l’Administració parlamentària que puguin treballar a distància facin dues, tres, qua-
tre o cinc jornades de teletreball, de manera que sigui preferent el model en què, en 
còmput mensual, dues terceres parts de les jornades laborals siguin en format de te-
letreball, si el tipus de feina ho permet.

Tercer. Establir que fins al 31 de gener de 2022 les comissions es continuïn fent 
preferentment en format telemàtic. No obstant això, les meses de les comissions po-
dran acordar que les sessions es duguin a terme en format semipresencial.

Quart. Determinar que les sessions plenàries del mes de gener del 2022 continu-
ïn tenint lloc amb un aforament reduït de setanta-dos diputats.

Cinquè. Establir que, en cas que s’hagi de dur a terme alguna activitat presencial 
a les sales del Parlament, l’aforament màxim sigui el següent: 

Sala Auditori: 140 persones
Sala de Grups: 48 persones (més 5 a la presidència) Sala 10: 36 persones (més 4 

a la presidència)
Sala 1: 24 persones (més 5 a la presidència)
Sala 2: 20 persones Sala 3a: 6 persones Sala 3b: 6 persones Sala 4: 20 persones
Sala 8: 5 persones (més 1 a la taula annexa)
Espais de premsa: 50%, excepte al Saló de Sessions, on només podran accedir 

els fotògrafs per torns. Els dies de Ple o Diputació Permanent es manté la reserva de 
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la sala 1 per a poder disposar de més espai i garantir que els periodistes i fotògrafs 
puguin mantenir la distància interpersonal.

Pel que fa als membres del Govern, alts càrrecs estatutaris i compareixents, s’au-
toritza que puguin anar acompanyats, tenint en compte les limitacions d’aforament 
a què fa referència aquest acord.

Sisè. Autoritzar l’ús de la delegació de vot en les reunions del Ple o la Diputació 
Permanent per tal d’ajustar la presència de diputats a les limitacions d’aforament. Es 
faculta la presidenta del Parlament a autoritzar aquestes delegacions de vot.

Setè. No tramitar, fins al 31 de gener de 2022, invitacions de públic per a les ses-
sions plenàries ni per a les comissions.

Vuitè. Permetre, fins al 31 de gener de 2022, només l’accés d’usuaris a la sala de 
lectura de la Biblioteca del Parlament amb una cita prèvia autoritzada pel Departa-
ment de Gestió Documental i Recursos d’Informació del Parlament, per tal d’aten-
dre exclusivament les consultes del fons de l’arxiu i de la biblioteca que no es poden 
posposar i que s’han de dur a terme presencialment.

Novè. Recuperar, fins al 31 de gener de 2022, el protocol d’accés i celebració 
d’activitats educatives presencials al Palau del Parlament elaborat pel Departament 
de Relacions Institucionals, juntament amb el Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat i el Departament de Recursos Humans, i aprovat pel Co-
mitè de Seguretat, Salut i Prevenció de Riscos Laborals del Parlament a l’abril del 
2021, de manera que es redueixin un 50% les visites i els tallers, amb el benentès 
que se seguiran les indicacions dels plans sectorials elaborats per la Generalitat de 
Catalunya per a afrontar la Covid-19, així com les mesures del Procicat que fan refe-
rència a sortides i altres activitats escolars, amb subjecció a les condicions que evitin 
l’aglomeració de persones i la interacció entre diversos grups bombolla.

Desè. Determinar que el bar restaurant es regeixi en cada moment per la norma-
tiva específica aplicable a aquest tipus d’establiments.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2022, d’acord 
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputada al Parlament de Catalunya, de Núria Picas Albets, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 18 de gener de 2022.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

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



BOPC 212
24 de gener de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 67 

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de gener de 2022, d’acord 
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputat al Parlament de Catalunya, de Joan Carles Garcia Guillamon, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 18 de gener de 2022.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

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

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 42/XIV, sobre l’atenció 
pediàtrica
290-00033/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26420 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 42/XIV, sobre 
l’atenció pediàtrica (tram. 290-00033/13), us informo del següent:

A Catalunya i a l’Estat Espanyol el rati de pediatres per habitant és un dels més 
elevats d’Europa. Objectivament no es pot afirmar que no disposem de suficients 
especialistes en pediatria, però evidentment els models d’atenció a les persones de-
terminen el nombre de professionals necessaris.

De les dades que consten al Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (en 
procés d’actualització), presten serveis a Catalunya un total de 2.133 pediatres, que 
representen un 6% del total d’especialistes en Medicina.

De les dades de l’IDESCAT, a 1 de gener de 2020 la població infantil de Catalu-
nya de 0 a 14 anys, ambdós inclosos, és de 819.015 habitants, el que representa una 
rati de 384 habitants/pediatra, molt superior a la rati europea.

El Departament de Salut va elaborar el Pla Estratègic d’ordenació de l’atenció de 
pediatria a l’atenció primària –el seguiment del qual es realitza a través del Servei 
Català de la Salut–, que forma part del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública 
aprovat pel Govern de la Generalitat, l’instrument de planificació mitjançant el qual 
el Departament de Salut determinem les línies directrius per fer efectiu el desenvo-
lupament dels serveis que conformen el sistema públic de salut, a fi d’adequar-los a 
les necessitats de la població, d’acord amb els objectius del Pla de salut de Catalunya 
i els plans directors del Departament de Salut, i atenent als criteris d’equitat, eficièn-
cia, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania.

El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública inclou un anàlisi poblacional 
i de realitat territorial que determina les necessitats i la cobertura a tot el territori, 
per regions sanitàries i per municipis, segons el qual la previsió de jubilacions en el 
període 2017 a 2022 és de 313 pediatres.

Els metges en formació com a especialistes en pediatria en el mateix període és 
de 364 pediatres, fet que assegura la reposició d’efectius per jubilació i determina 
que l’especialitat està planificada a l’alça, tant a curt com mig termini.
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En els darrers anys el Departament de Salut ha coadjuvat per incrementar l’oferta 
de places MIR de l’especialitat de pediatria i donar cobertura a les necessitats que 
se’n derivin. Des de l’any 2018, s’ha equiparat el nombre de places acreditades i de 
places ofertes en l’especialitat de Pediatria i des del Departament de Salut hem co-
adjuvat perquè els centres docents de Catalunya incrementessin les places acredita-
des i també l’oferta posterior en 10 places més.

Cal tenir present que la formació dels especialistes en pediatria s’efectua en uni-
tats docents multiprofessionals fet que, unit a l’exercici posterior també en equips 
multiprofessionals, permet comptar amb unitats dotades d’especialistes tant en In-
fermeria Pediàtrica com en Pediatria, per atendre a la població infanto-juvenil.

També per abordar els reptes en relació a la planificació de les polítiques sani-
tàries i amb un horitzó de futur, que contemplava la planificació i l’ordenació de les 
professions sanitàries, des del Departament de Salut vam impulsar el Fòrum de Di-
àleg Professional. En el marc del Fòrum hi van participar tots els actors del sector 
–professionals, experts, comunitats científiques, organitzacions representatives dels 
col·lectius professionals, entitats i associacions, etc.– treballant conjuntament, amb 
el propòsit de procurar una adequada planificació en la cobertura de les necessitats 
actuals i futures, dels perfils i els rols dels professionals d’acord amb els nous mo-
dels assistencials, i oferir solucions operatives a curt i mitjà termini en polítiques de 
planificació, abocant els esforços i recursos necessaris pel que fa a l’escenari de fu-
tur d’aquests experts i expertes.

La tasca desenvolupada en el marc del Fòrum va permetre l’anàlisi de les neces-
sitats, la identificació de les possibles solucions, així com reforçar estratègies, amb 
totes i cada una de les professions sanitàries: incorporant els col·legis i les organit-
zacions professionals, el sistema universitari, les organitzacions sanitàries, els sin-
dicats i les mateixes entitats de pacients i ciutadania. Cadascú des del seu àmbit i 
competències, però tots els agents van estar protagonistes de la confecció i el desen-
volupament dels 17 reptes de present i de futur que es van acordar de forma majori-
tària i consensuada per a tot el sistema de Salut.

Els reptes que es van identificar, i que han articulat els treballs dels grups, abas-
ten tots els elements que configuren les polítiques de planificació i ordenació profes-
sional: els rols assistencials, tant els actuals com els que s’hauran de desenvolupar en 
un futur proper; l’itinerari formatiu, que inclou formació professional, graus, post-
graus i formació sanitària especialitzada; polítiques d’atracció i retenció de talent, i 
desenvolupament professional.

Ha estat un procés metodològicament complex, però que ha mantingut sempre 3 
principis bàsics de funcionament: transparència, rigor i responsabilitat.

D’altra banda, la formació sanitària especialitzada dels especialistes en pedia-
tria és bàsicament hospitalària, s’orienta a l’exercici de futurs especialistes en aquest 
àmbit hospitalari més que en un entorn d’atenció primària al nen sa. Però com com-
petencialment els plans de formació no depenen de nosaltres, mirem d’incorporar 
fórmules que impliquin fer aquests equips mixtes, desenvolupant tasques comparti-
des en un i altre entorn, a l’atenció primària i a l’hospital.

Actualment podem garantir que tots els Centres d’Atenció Primària que, per es-
tudi poblacional requereixen servei de pediatria, disposen del servei.

Ja l’any 2019, amb el compliment de la Moció 68/XII sobre els serveis de pe-
diatria, aprovada i debatuda pel Ple del Parlament, garantíem atenció pediàtrica a 
tota la població infantil de zero a catorze anys a l’atenció primària, realitzada per 
pediatres.

D’acord amb la normativa vigent, actualment l’Atenció Primària (AP) presta 
atenció pediàtrica a la població infantil de zero a catorze anys de les àrees bàsiques 
de salut (ABS), a través dels equips d’atenció primària (EAP), especialment pel que 
fa a pediatres.
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Algunes ABS presten cobertura assistencial pediàtrica, a nivell d’atenció primà-
ria, mitjançant les línies pediàtriques que disposa la regió. Cadascun d’aquests ser-
veis agrupa els pediatres que correspondrien a diversos equips d’atenció primària 
(EAP) per atendre els nens d’entre zero i catorze anys de més d’una ABS.

En aquest sentit i com a regla general, tota la població infantil de zero a catorze 
anys disposa d’atenció pediàtrica a l’atenció primària, realitzada per pediatres. Tots 
els EAP disposen d’almenys un professional pediatre amb dedicació total o parcial 
a la població infantil de les respectives ABS.

Aquests pediatres visiten en els centres d’atenció primària (CAP) i/o els con-
sultoris locals de l’ABS d’acord amb l’organització assistencial territorial de cada 
equip.

Únicament, en territoris on no hi havia cobertura de places pediàtriques, per les 
característiques de la provisió del servei i de l’acord que s’havia dut a terme entre les 
regions sanitàries i els proveïdors de serveis, pel moment, aquesta funció l’assumia 
un metge/metgessa de família amb formació específica en pediatria, un professional 
que disposa dels coneixements i habilitats necessaris per poder desenvolupar l’aten-
ció pediàtrica, amb les mateixes garanties que un pediatra, i complint amb tots els 
criteris clínics establerts en els protocols d’atenció a l’edat pediàtrica.

Amb l’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, el Govern de la Generalitat de Catalunya, no només feia efectiu el 
dret de les persones menors d’edat a rebre una atenció integral, necessària per al seu 
desenvolupament i la promoció del seu benestar, mitjançant actuacions de protecció 
i atenció adreçades a infants i adolescents, sinó que va impulsar el desplegament 
polítiques públiques focalitzes en la vessant preventiva.

Per fer efectius aquests objectius es va crear i aprovar el Pacte per a la Infància, 
el qual s’operativitzava mitjançant el Pla d’atenció Integral de la infància i l’adoles-
cència.

Aquest context dóna lloc a l’actualització del Pacte per a la Infància que s’ha en-
degat des de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, del Departament de 
Drets Socials, previ i necessari per revisar i fer efectiu un nou Pla Integral per a la 
Infància i l’Adolescència, del qual, durant el 2020 i fins a dia d’avui, per fer-ne efec-
tiu el seu compliment, se n’han derivat línies estratègiques que fixaven els objectius 
a assolir en el curt termini, situant a l’infant i adolescent en el centre de les políti-
ques, l’apoderament de l’infant per exercir els seus drets i la promoció dels mateixos 
o la priorització de l’atenció en situacions de vulnerabilitat.

Barcelona, 24 de novembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 43/XIV, sobre els centres 
d’atenció primària de Torreforta - la Granja i Bonavista, a Tarragona
290-00034/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26778 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 43/XIV, sobre els 
centres d’atenció primària de Torreforta - la Granja i Bonavista, a Tarragona (tram. 
290-00034/13), us informo del següent:
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En el context de la pandèmia per la covid-19, les mesures d’adaptació i reorga-
nització de recursos físics i humans en l’àmbit de l’Atenció Primària han anat adre-
çades a donar la millor resposta a les necessitats assistencials de les persones, vet-
llant per l’accessibilitat i la resolució, així com per la seguretat dels usuaris i dels 
professionals. L’atenció sanitària s’ha mantingut amb la cita prèvia i desplegant i 
consolidant models d’atenció no presencial, tals com la consultoria virtual mitjan-
çant la plataforma de l’e-consulta, la visita telefònica i intensificant la visita domi-
ciliària. De la mateixa forma, les sol·licituds d’assistència espontànies considerades 
prioritàries desprès de la corresponent valoració assistencial, han estat ateses en tot 
moment.

En aquest sentit, amb el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primà-
ria i Comunitària es va treballar durant el darrer trimestre de 2020 en la definició i 
el desplegament de la fase d’enfortiment amb la incorporació de nous professionals. 
Actualment, s’està procedint al desplegament de la fase de transformació per poten-
ciar l’Atenció Primària per tal que esdevingui més referent, tot enfortint-la per donar 
una resposta ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania. Es per això que els àmbit 
d’actuació d’aquest Pla contemplen com a prioritària l’accessibilitat, que inclou as-
pectes rellevants com el de potenciar els nous canals de comunicació, potenciar les 
visites domiciliàries, incrementar les visites presencials, incrementar l’ús de l’e-con-
sulta i La Meva Salut, garantir l’accessibilitat telefònica i la dotació de professionals 
necessaris per assegurar l’atenció a l’usuari, i millorar els canals de comunicació i 
informació a la ciutadania.

El Pla, que a la Regió Sanitària de Camp de Tarragona ha començat el desple-
gament en la seva fase de transformació dels equips d’atenció primària aquest dar-
rer mes d’octubre, ha prioritzat diferents equips d’atenció primària en el seu primer 
cicle de sessions de treball amb els professionals. Els Equips d’Atenció Primària 
(EAP) de Tarragona-1 (Bonavista - la Canonja) i Tarragona-2 (Torreforta - la Gran-
ja) han estat dels primers seleccionats per formar part d’aquest treball.

D’altra banda, també durant el mes d’octubre s’ha iniciat el desplegament de l’ei-
na per programació per motius; es tracta d’un nou model d’accés i gestió de la de-
manda amb l’objectiu d’oferir solucions que contribueixin a millorar l’accessibilitat, 
la gestió de tràmits administratius, la capacitat diagnòstica, el seguiment de pacients 
i la longitudinalitat dels usuaris a l’Atenció Primària. Aquesta nova funcionalitat ha 
de permetre assignar el recurs més adequat a cada necessitat.

De la mateixa forma, s’han incrementat el nombre de línies telefòniques. D’acord 
amb la informació de l’Institut Català de la Salut (ICS), proveïdor que gestiona els 
dos centres, abans de la pandèmia al CAP Torreforta hi havia 12 línies telefòniques 
i al CAP Bonavista 8 línies, de les quals 2 eren d’entrada en cada centre i la resta 
de sortida. Més endavant es van incrementar les línies de tots els centres, al CAP 
Torreforta amb 2 primaris es va aconseguir ampliar 60 línies més fins aconseguir 
72 línies en total.

Al connectar per IP la centraleta del CAP Torreforta amb la d’altres centres com 
el del CAP Bonavista els recursos de les 60 línies es comparteixen amb els centres 
connectats, això també ha permès augmentar les línies d’entrada dels 2 centres. 
A més, això ha permès fer trucades internes entre centres per veu IP alliberant les 
línies dels centres per a trucades entrants i sortints.

També cal destacar una nova acció realitzada des de l’ICS, com és la creació 
d’una Àrea de Gestió de pacients, i que té com a finalitat gestionar totes les deman-
des assistencials, administratives i d’opinió dels pacients que sol·liciten ser atesos 
als CAP, tant presencialment com telefònica, i que dona resposta a les demandes de 
forma coordinada amb cadascun dels Equips d’Atenció Primària. La connexió de la 
centraleta del CAP Bonavista i del Consultori de La Canonja amb l’Àrea de Gestió 
de pacients es va produir el mes de febrer de 2021. I la connexió de de la centrale-
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ta del CAP Torreforta-La Granja amb l’Àrea de Gestió de pacients es va produir el 
març de 2021.

Els centres de Bonavista i Torreforta tenen assignats concretament 3 professio-
nals addicionals per a cada centre, que donen sortida a tota la demanda telefònica 
que no pot ser atesa directament des del centre. L’activitat telefònica que des de 
l’Àrea de Gestió de pacients s’ha gestionat, corresponent a cada equip, des del mo-
ment de la seva connexió és la següent: 

EAP
Total trucades 
entrants AGP Ateses % Ateses

Dies 
connectats

Mitjana trucades 
ateses/dia

CAP 
Bonavista 14.304 13.541 94,67 70 193

Consultori la 
Canonja 6.975 6.683 95,81 70 95

CAP 
Torreforta 23.218 22.675 97,66 55 412

Pel que fa a l’atenció continuada de referència pels barris de ponent (correspo-
nent als EAP Torreforta - la Granja i Bonavista - la Canonja), aquesta s’ubica en 
el Punt d’Atenció Continuada (PAC) del CAP Torreforta. Actualment es troba en 
un procés d’ampliació tant d’espais com de cartera de serveis, i presta la cobertu-
ra necessària a les persones que viuen als barris de ponent en els següents horaris: 
Dilluns a divendres de 20 hores fins a les 8 hores, dissabtes de 15 hores fins a les 8 
hores, i diumenges i festius durant les 24 hores.

L’Area Bàsica de Salut (ABS) Tarragona-1 té una població resident, segons dades 
RCA 2020, de 14.959 persones, amb un 15% de població de 65 anys i més (percen-
tatge en la banda baixa de les ABS de Tarragona). Aquesta població està repartida 
en dos nuclis de població: Bonavista (on està ubicat el CAP) amb 9.383 habitants, i 
La Canonja (consultori local) amb 5.576 habitants. L’horari d’obertura del CAP Bo-
navista és de 8h a 20h els 365 dies de l’any; la distància entre el CAP Bonavista i el 
punt d’atenció continuada del CAP Torreforta és de 3 km.

A partir d’una petició realitzada per l’AAVV Bonavista sobre l’obertura de 24 
hores del CAP, coneixedors del diferent comportament en la utilització dels serveis 
sanitaris en horari de tancament per part de la població resident en el nucli de Bo-
navista i de La Canonja i per tal de valorar la necessitat de disposar de punt d’aten-
ció continuada al CAP Bonavista, des de la Regió Sanitària de Camp de Tarragona 
s’ha realitzat una anàlisi amb la intenció de descriure la utilització dels diferents 
dispositius d’atenció a les urgències (centres hospitalaris, centres d’urgències d’aten-
ció primària, centres d’atenció continuada i emergències mèdiques) de la població 
de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona-1 (Bonavista - la Canonja), especialment en la 
franja horària de les vuit del vespre a les vuit del matí. També per tal de poder con-
formar la utilització dels dispositius d’atenció a les urgències de l’ABS Tarragona-1 
amb d’altres ABS de la Regió Sanitària Camp de Tarragona de similars caracterís-
tiques, com ara (Tarragona-5 i Tarragona-7).

Les principals conclusions d’aquest anàlisi fan referència a les visites de resi-
dents a l’ABS, l’activitat hospitalària, les urgències no SEM, les urgències hospitalà-
ries, les visites urgents als CUAP i la seva taxa de freqüentació.

Les visites de residents a l’ABS Tarragona 1 al CAC La Granja-Torreforta per 
a l’any 2019 va ser de 2.082 visites. Per grups d’edat, el 68,6% tenen entre 15 i 64 
anys, el 23,0% són menors de 15 anys i el 8,4% tenen 65 anys o més

Pel que fa a l’activitat hospitalària, les urgències que van entrar en un centre hos-
pitalari en la franja que va de les 20 hores a les 8 hores el 2019 van ser de 2.548. 
Segons el nivell de triatge, el 56,6% de les visites no són urgents o no tenen un risc 
vital (nivells 4 i 5 del MAT, Model Andorrà de Triatge). No hi ha diferències entre 
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Bonavista i La Canonja (56,5% i 56,9%, respectivament). Per grups d’edat, el 62,8% 
tenen entre 15 i 64 anys, el 22,6% són menors de 15 anys i el 14,6% tenen 65 anys 
o més.

L’any 2019, a l’ABS Tarragona 1 (i també a Bonavista i a La Canonja), les urgèn-
cies no SEM es van distribuir al 50% entre els hospitals i el CAC La Granja-Torre-
forta. A les ABS Tarragona-5 i Tarragona-7, el 70% de les urgències van ser als hos-
pitals i el 30% als CAC. La taxa de freqüentació d’urgències hospitalàries de l’ABS 
Tarragona-1 és semblant a la de les ABS Tarragona-5 i Tarragona-7.

Pel que fa al nombre de visites urgents als CUAP de la població de l’ABS Tarra-
gona-1 és considerablement inferior que el que va als hospitals o al CAC La Gran-
ja-Torreforta. En la franja que va de les vuit del vespre a les vuit del matí el 2019 van 
ser 132 visites. De les visites en que hi consta, el 81,5% no són urgents o no tenen 
un risc vital (nivells 4 i 5 del MAT, Model Andorrà de Triatge). Per grups d’edat, el 
83,0% tenen entre 15 i 64 anys.

En darrer lloc, les tres ABS de Tarragona tenen una taxa de freqüentació a CUAP 
semblant. L’any 2019, el nucli de Bonavista té una mitjana de 10 visites urgents cada 
dia en la franja que va de les vuit del vespre a les vuit del matí (6-7 de les quals són 
persones entre 15-64 anys) repartides de la manera següent: 5 als hospitals (3 de les 
quals sense risc vital) 4 al CAC La Granja-Torreforta i 1 amb un recurs del SEM.

Així doncs, amb l’actual disponibilitat assistencial, i atès tant la resposta, com 
la proximitat i l’accessibilitat dels recursos sanitaris existents, a més de valorada les 
necessitats de la població de Bonavista, l’accessibilitat a l’atenció és satisfactòria.

Barcelona, 10 de desembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 44/XIV, sobre la salut mental 
infantil
290-00035/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26421 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 44/XIV, sobre la 
salut mental infantil (tram. 290-00035/13), us informo del següent: 

El Programa Salut i Escola (PSiE), té com a objectiu millorar la salut dels in-
fants i adolescents, el seu benestar biopsicosocial, mitjançant accions 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 se-
xual, les addicions associades a les TICS, al consum de drogues, alcohol i tabac, la 
violència, la salut alimentària.

El Departament de Salut, mitjançant l’Agència de Salut Pública, junt amb el De-
partament d’Educació, amb el que col·laborem en l’impuls d’aquest programa, valo-
rem imprescindible reforçar el Programa Salut i Escola (PSiE), actualment present 
als instituts de secundària, per la funció que desenvolupa, que permet que l’alumnat 
rebi suport sanitari i educatiu, adaptat de manera personalitzada a les seves necessi-
tats, per assolir el màxim d’autonomia.

Especialment, donades les conseqüències de la pandèmia, és fonamental apro-
fundir l’atenció a l’alumnat amb patologies de salut mental, així com els que pa-
teixen malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció. Mentre treballem per 
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aproximar un servei d’infermeria de referència a cada centre educatiu, aquest pro-
grama és l’eina que garanteix l’accés, aplicant els principis d’equitat i universalitat 
de l’assistència sanitària, amb una intensificació de les actuacions en les àrees de 
major necessitat.

Per això, des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya les directrius per al curs 
escolar d’enguany 2021-2022, vers el Programa Salut i Escola que es du a terme als 
centres educatius de Catalunya, per part de l’atenció primària de salut, amb l’objec-
tiu de millorar la salut dels infants i adolescents, han estat recuperar el màxim de 
normalitat possible per part de les infermeres de Salut i Escola i les seves tasques i, 
per tant, també la presencialitat.

Tal com reflecteix l’activitat de les infermeres referents de Salut i Escola de tot 
el territori, s’han recuperat progressivament les intervencions tant de la Consulta 
Oberta com de les Activitats d’educació i promoció de la salut i de prevenció de la 
malaltia del Programa, ja que la demanda dels nois/es s’ha incrementat, no només 
per l’aturada que va implicar la crisi sanitària pandèmica si no també per les pròpies 
conseqüències de la mateixa, sobretot la demanda de Consulta Oberta, i s’han detec-
tat certs temes actuals més demandats als centres educatius, com ara les addiccions 
comportamentals a pantalles, les novetats amb drogues, els trastorns de la conducta 
alimentària, les begudes energètiques i diversos problemes de tipus psicoemocional 
com l’ansietat.

Per altra banda, la formació continuada en format digital dels professionals de 
Salut, amb un total de 25 cursos formatius durant l’últim any, en temàtiques que es 
constituïen com a més prevalents en la situació del moment (salut mental positiva i 
psicopatologia de la infantesa i l’adolescència, estratègies de comunicació efectiva 
amb adolescents, trastorns de la conducta alimentària, violència masclista), ha do-
nat suport a uns professionals més preparats per cobrir aquestes noves demandes.

Val a dir que durant aquest 2021, hem prioritzat les actuacions en salut mental i 
addiccions, per avançar en l’assoliment de la cartera de serveis prevista per als CS-
MIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil).

L’ampliació de la cartera de serveis dels CSMIJ i d’altres programes d’atenció a 
la salut mental de la infància i l’adolescència, des del 2020 (pel programa de col·la-
boració amb l’atenció primària i comunitària, APiC) i durant el 2021, han assolit el 
80% previst en el Mapa Sanitari. És a dir, les intervencions de tots els CSMIJ de Ca-
talunya han arribat, com a mínim, al 80% de l’import màxim previst: 878.506,09 € 
(anualitat al 2020 per a noves accions als CSMIJ), i 316.666,84 € (anualitat de no-
ves accions a CSMIJ per a 2021), considerat òptim en base a la població i els ratis 
de personal.

A més, hem incrementat els programes de Salut Mental relacionats amb l’activi-
tat dels CSMIJ de suport a d’altres serveis: escoles, Programa de suport als Centres 
Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i Centres Residencials d’Educació Intensiva 
(CREI) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), als 
centres educatius de Justícia juvenil, a les aules integrals de suport (AIS) d’Educa-
ció, als equips de seguiment Acompanya’m en l’atenció als adolescents d’alt risc, i en 
els tractaments específics adreçats a la població infantil i juvenil (PATEI).

També destacar els dos plans de contingència per reforçar l’atenció als problemes 
més emergents conseqüència directa de la pandèmia i del confinament: el Programa 
d’Atenció als trastorns de la conducta alimentària i el Pla de contingències d’urgèn-
cies psiquiàtriques.

Com vaig tenir ocasió de donar a conèixer el passat dotze de novembre en Co-
missió de Salut, avançant el contingut del pressupost del Departament de Salut per 
aquest proper any 2022, moltes de les accions del qual, principalment en l’àmbit de 
la salut mental, ja hem començat a desplegar i implementar durant aquest 2021, hem 
previst la incorporació de fins a 220 professionals referents en benestar emocional, 
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majoritàriament psicòlegs, per treballar en la prevenció i detecció des de l’atenció 
primària. D’aquests, a dia d’avui ja n’hem incorporat 45.

Degut a l’increment que es va produir en el nombre de consultes a urgències per 
problemes de salut mental, principalment menors de 18 anys, d’ençà de l’octubre de 
2020, sovint amb criteris d’ingrés deguts a la gravetat del seu trastorn en el moment 
de la consulta, hem adoptat mesures, amb caràcter prioritari, per reforçar l’atenció 
comunitària i disminuir el temps d’espera en les primeres visites.

Una de les eines més important sobre la que estem treballant és en un registre 
sanitari agregat, RSA. Fins fa poc, els centres assistencial treballaven amb diferents 
sistemes per recollir la informació relativa a l’accessibilitat a l’atenció a la salut 
mental, raó per la qual resultava molt difícil disposar de dades estructurades que 
poguéssim interpretar de manera homogènia i avaluar dintre un marge de temps 
recomanable. Per això estem desenvolupant aquesta eina, un registre que ha de per-
metre l’entrada de dades i l’explotació de les mateixes, amb l’objectiu de quantificar 
el temps d’espera i derivació, per al seguiment de l’activitat de Salut Mental d’Aten-
ció Primària especialitzada. Així, amb el registre RSA, podrem disposar totes les 
dades, d’accés a primeres visites ambulatòries i de derivacions en salut mental, pro-
vinents dels diferents proveïdors.

Barcelona, 24 de novembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 72/XIV, sobre la fibra òptica a 
la Sénia
290-00054/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26605 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 72/XIV, sobre la 
fibra òptica a la Sénia (tram. 290-00054/13), us informo del següent:

Prèviament i d’acord amb la normativa vigent, cal recordar que és l’Estat qui té 
atribuïdes les competències exclusives en matèria de telecomunicacions.

En aquest sentit, també cal palesar que és l’Estat qui va determinar i determina 
les condicions relatives al servei universal de telecomunicacions, que contempla el 
servei de telefonia fixa i una connexió de banda ampla d’una capacitat de 1 Mbps / 
256 Kbps.

Així mateix, malgrat els compromisos i objectius establerts per la Unió Europea, 
actualment, segons la pròpia informació que publica el Ministeri d’Assumptes Eco-
nòmics i Transformació Digital aquests no s’assoleixen. Es pot consultar el detall al 
lloc web https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/infor-
macion-cobertura.aspx. Segons aquesta informació, el nucli poblacional principal 
de La Sénia disposa actualment d’una cobertura del 100% per a «cobertura xarxes 
fixes de mes de 100Mbps».

El Govern de Catalunya, amb la finalitat de garantir la connectivitat i les infra-
estructures digitals a tot el territori, està desplegant una infraestructura pròpia de 
fibra òptica que permeti garantir la connectivitat i la prestació dels serveis digitals 
propis de la Generalitat, la qual permet de retruc cohesionar i equilibrar territorial-
ment el país des d’un punt de vista de garantir l’accés als serveis digitals per part 
de la ciutadania i les empreses. En aquest sentit, cal destacar que el desplegament 

https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
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que s’està fent té previst arribar a tots els municipis i zones d’activitats econòmica 
de Catalunya.

Més concretament, pel que fa al projecte constructiu que ha de fer arribar la fibra 
òptica als polígons i a les zones industrials del municipi de la Sénia, actualment els 
agents que hi estan relacionats estan gestionant la tramitació de la licitació de les 
obres necessàries per assolir aquest objectiu. En tot cas, està previst que aquestes 
comencin durant el primer trimestre de 2022.

El compromís de la Generalitat és deixar un punt de presència de la xarxa públi-
ca de fibra òptica en tots i cadascun dels municipis catalans i zones d’activitat eco-
nòmica del país, en aquest cas també a la Sénia, per tal que a través dels instruments 
d’explotació de què ja es disposa els operadors se’n puguin beneficiar tal i com es 
recull en el RD 330/2016 relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les 
xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.

Barcelona, 22 de desembre de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 73/XIV, sobre el tren tramvia 
del Bages
290-00055/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27625 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 73/XIV, sobre el 
tren tramvia del Bages (tram. 290-00055/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’impuls de la mobilitat sostenible al Bages, cal assenyalar que es 
troba ja en execució del Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) 2020-2025, en les diferents línies de treball 
del qual es tenen en compte les necessitats del Bages.

En aquest sentit, cal remarcar que en el marc de la Taula de Mobilitat de la Cata-
lunya Central, s’analitzen i debaten les necessitats de millora del sistema de mobili-
tat del Bages a partir de les propostes que poden ser formulades per les administra-
cions locals que hi són representades.

Així mateix, el pressupost de 2022 contempla una partida pressupostària per a 
l’estudi informatiu del tren tramvia del Bages.

Finalment, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i de 
Territori està treballant en la redacció del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
en el marc del qual es determinaran les línies de treball per a la potenciació del sis-
tema de transport públic al conjunt del territori de Catalunya.

Barcelona, 12 de gener de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 106/XIV, sobre l’avançament 
al primer trimestre del curs escolar de la resolució i la percepció dels 
ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes 
amb necessitat específica de suport educatiu i sobre el traspàs de la 
gestió de les beques pendents
290-00085/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26909 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 106/XIV del Par-
lament de Catalunya, sobre l’avançament al primer trimestre del curs escolar de la 
resolució i la percepció dels ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional 
per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i sobre el traspàs de la 
gestió de les beques pendents (tram. 290-00085/13), us informo del següent:

En relació al compliment del primer punt, s’informa que el Ministeri d’Educació 
i Formació Professional és l’ens convocant de les beques per a alumnat amb necessi-
tats específiques de suport educatiu i per a alumnat d’ensenyaments post obligatoris.

El passat 28 de setembre de 2021 el Ministeri va comunicar, mitjançant escrit, la 
decisió de modificar tot el calendari i procediment per a les convocatòries del curs 
2022-2023 amb la finalitat que, en els primers mesos del curs, tots els sol·licitants 
rebin, com a mínim, una primera informació sobre si són elegibles per a l’obtenció 
de la beca en aquell mateix curs.

Per últim, cal recordar que és el Ministeri d’Educació i Formació Professional 
qui publica les convocatòries i determina el calendari d’actuacions que se’n deriven. 
Fins i tot quan s’hagin traspassat les competències, les actuacions de la Generalitat 
estaran condicionades per la regulació que publica el Ministeri sobre aquestes be-
ques per a cada curs. Aquest funcionament s’emmarca en l’establert per l’art. 83 de 
la LOE, que en la nova redacció preveu que «[...] el Govern regularà de forma bàsi-
ca amb caràcter de mínims, les modalitats i quanties de les beques i ajuts a l’estudi 
a què es refereix l’apartat anterior, les condicions econòmiques i acadèmiques que 
han de complir els beneficiaris, així com els supòsits d’incompatibilitat, revocació, 
reintegrament i tots els requisits que siguin necessaris per assegurar la igualtat en 
l’accés a les beques i ajuts esmentats, sense detriment de les competències de les 
comunitats autònomes que, amb càrrec als seus pressupostos, regulin i gestionin un 
sistema de beques i ajuts a l’estudi.»

Barcelona, 13 de desembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 150/XIV, sobre el Contracte 
programa de serveis socials 2022-2026
290-00122/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26910 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 150/XIV del Parlament de 
Cata lunya, sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026, us informo 
del següent:

El Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya han subscrit amb data 28 de desembre de 2021, 
l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’administra-
ció de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i altres programes 
de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc resultant de me-
sos de negociació, inclou les principals línies d’actuació per als propers quatre anys 
i es tradueix en un contracte programa amb els diferents ens locals per un total de 
1.408 milions d’euros. Per a 2022, contempla un increment de 76,5 milions d’euros 
per part del Departament, fins arribar a un total de 320 milions d’euros.

Barcelona, 30 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge
390-00006/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 25869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge (tram. 390-00006/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1.b) de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a garantir el 
dret a l’habitatge, relatiu a l’aprovació el 2021, de la fase inicial del Pla territorial 
sectorial d’habitatge de Catalunya (PTSH) i a impulsar les actuacions necessàries 
per instar els ajuntaments a mobilitzar els sòls de reserva d’habitatge de protecció, 
tal com exposa el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya en l’informe 
«El dret a l’habitatge», el passat 21 d’octubre, la conselleria de Drets Socials va do-
nar llum verda a la tramitació i aprovació del Pla territorial sectorial de l’habitatge 
(PTSH). Amb la signatura de la Consellera s’aprovà inicialment el Pla, que quedarà 
enllestit en el primer semestre de l’any 2022.

El PTSH, d’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, té com a principal objecte constituir el marc ori-
entador per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge. 
Entre els seus objectius cal destacar: que els 163 municipis de Catalunya, que aglu-
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tinen més del 80% de la població (considerats com a àrees de demanda residencial 
forta i acreditada), hauran de disposar d’un 15% mínim, d’habitatges destinats a po-
lítiques socials en el termini de 20 anys, i que inclou plans específics per a les àrees 
rurals; pel dret a un habitatge de lloguer; per a les persones grans; plans específics 
de rehabilitació, sobretot des de la perspectiva funcional, estructural i energètica; 
contra el sensellarisme; i pla específic d’habitatge pel dret de les dones i els infants, 
per fer efectiu el dret a l’habitatge entre les dones, i de manera particular, les que 
pateixen qualsevol forma de violència masclista i es troben en situació de precarie-
tat econòmica.

Alhora, pel que fa a les actuacions necessàries per a la mobilització de sòls de 
reserva per a habitatge protegit per part dels ajuntaments, la Generalitat insisteix en 
la importància d’aquest pas, i per això ha introduït mesures legislatives en aquest 
sentit, en les darreres normes aprovades, com el Decret Llei 17/2019 i el Decret 
50/2020.

Barcelona, 20 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels 
objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic
390-00007/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 26409 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 7/XIV, sobre l’assoliment dels ob-
jectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 
390-00007/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat k, el Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament 
de les energies renovables distribuïdes i participades sota un model distribuït i par-
ticipat ja contempla la necessitat d’incorporar mesures de minimització de l’impac-
te social del desplegament de les energies renovables. En aquest sentit, es fa una 
atenció especial als projectes que poden constituir la base del model energètic d’au-
tosuficiència connectada en xarxa entre municipis on els projectes de fins a 5 MW 
connectats a la xarxa de mitja tensió de 25 KV esdevenen essencials. En aquest 
sentit, el Decret estableix mesures de simplificació en la tramitació administrativa 
dels projectes de potència inferior o igual a 5 MW, alhora que es contempla l’obli-
gació de la companyia distribuïdora a la qual es vulgui connectar el parc renovable 
de justificar davant de l’administració la denegació, si és el cas, de l’accés a la xarxa 
quan es posicioni en aquest sentit. Així, es crea una comissió de seguiment entre la 
Direcció General d’Energia i l’empresa E-distribución Redes Digitales per analitzar 
mensualment projecte per projecte la denegació de l’accés a la xarxa per evacuar la 
producció elèctrica.

D’altra banda, per als projectes superiors a 5 MW, s’estableix l’obligació que els 
seus promotors facin una oferta de participació en la propietat o finançament del 
20% del projecte a les persones i empreses properes a la instal·lació. En aquest sen-
tit, les entitats jurídiques que compleixin amb les característiques de la directiva del 
mercat interior de l’electricitat pel que fa a la definició de comunitats energètiques 
ciutadanes en les quals, un mínim de 30 socis visquin a la rodalia del projecte o 
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bé, compleixin amb les característiques de les comunitats energètiques renovables 
d’acord amb la directiva de renovables, en podran demanar una participació.

Així mateix, el Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les ener-
gies renovables distribuïdes i participades també contempla la creació de la taula de 
diàleg social de les energies renovables, la qual tindrà com a objectiu l’estudi i iden-
tificació, per a la posterior elevació a les administracions competents, de les mesures 
de compensació entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades en 
les que, un cop maximitzades les polítiques locals d’implantació d’energies renova-
bles, no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda elèctrica amb generació 
elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó del 2030.

Referent a l’apartat n, el passat 26 d’octubre el Govern va aprovar el Decret llei 
24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i 
participades. Posteriorment, en data 1 de desembre, el Parlament de Catalunya el 
va ratificar i convalidar sense la necessitat que es tramités com a Projecte de llei.

El Decret llei 24/2021 modifica del Decret llei 16/2019 però també identifica 
canvis necessaris en la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic d’acord a la necessitat d’es-
tablir obligacions en matèria d’objectius de penetració d’energies renovables distri-
buïdes i participades per la ciutadania, i de l’obligació que els plans d’energia i clima 
requereixin també d’una planificació territorial.

En relació amb l’apartat o, el Govern està treballant en la redacció del Pla ter-
ritorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya 
(PLATER), d’acord a la necessitat que es dissenyi amb el treball conjunt dels con-
sells comarcals. Per aquest motiu s’està preparant un programa d’ajuts que impulsi 
la creació d’oficines comarcals en transició energètica.

Pel que fa a la llei per a la transició energètica a Catalunya, el Govern està revi-
sant els treballs realitzats en l’anterior legislatura per tal d’adaptar el seu contingut 
als canvis que s’estan produint conseqüència dels moviments globals associats a tec-
nologies disruptives i a les desinversions que s’observen en les activitats de mineria 
dels combustibles fòssils. Addicionalment, també és necessari revisar aquells as-
pectes que es veuen afectats per la intensa activitat legislativa de l’Estat espanyol 
en matèria d’energia, així com també les intensificacions d’objectius climàtics que 
emanen de l’European Green Deal i de l’estratègia Fit for 55.

Addicionalment i com s’ha dit, el Govern, a través de l’ICAEN, ha iniciat la crea-
ció de la Xarxa d’Oficines Comarcals d’impuls de la transició energètica. Actual-
ment s’està treballant en les bases reguladores d’una convocatòria d’ajuts per dotar 
els consells comarcals de persones tècniques que desenvolupin aquestes tasques. 
En aquest sentit, abans de cloure l’any 2021 es publicaran les bases d’aquesta línia 
d’ajuts. Els treballs a realitzar per part d’aquestes oficines, que treballaran en coor-
dinació amb la Direcció General d’Energia i l’ICAEN, seran fonamentalment de 
dos tipus: per una banda contribuir a crear els criteris locals per al desenvolupament 
de les energies renovables al territori, en el marc global del Pla territorial per a la 
implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya (PLATER); i per 
l’altra impulsar projectes locals enfocats a la transició energètica.

Barcelona, 22 de desembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels 
sectors econòmics
390-00008/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 27627 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 8/XIV, sobre la situació dels sectors 
econòmics (tram. 390-00008/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat c, el Govern va autoritzar el passat dimarts 23 de no-
vembre a Circuits de Catalunya a signar els contractes de promoció de la Fórmula 1 
(F1) i el GP-Motociclisme per al període 2022-2026. Pel que fa a la Fórmula 1, el 
Govern va aprovar la signatura per part de Circuits de Catalunya, SL dels contrac-
tes de promoció de cursa, de drets del Circuit i de llicència de propietat intel·lec-
tual de la F1, en relació amb el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1. En el cas del 
GP de Motociclisme, el Govern va autoritzar Circuits de Catalunya, SL a prorrogar 
i modificar el contracte de promoció signat entre Circuits de Catalunya, SL i Dorna 
Sports, SL per promocionar l’organització del Campionat de Moto GP, en el Circuit 
de Catalunya, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2026.

La renovació del contracte amb la Fórmula 1 i MotoGP va lligada a un replan-
tejament de la infraestructura, adequant-la als nous valors i principis de la mobili-
tat del segle XXI. Aquest nou plantejament es definirà al Pla Estratègic del Circuit 
de Catalunya, que es farà públic al llarg del 2022, amb l’objectiu de dinamitzar-lo i 
vincular-lo a la sostenibilitat i la innovació tecnològica.

En relació amb l’apartat i), les campanyes de promoció turística per al 2021 s’han 
centrat en el missatge: «Catalunya, ara com sempre, un lloc fet a mida», que pre-
tén impactar especialment els visitants dels mercats de proximitat que ja coneixen 
les nostres destinacions amb una proposta de valor que evoca la tradició d’acollida 
de les destinacions catalanes, amb vincles entre imatges del passat i de l’actualitat.

El pressupost de 2021 per a publicitat ja es va dotar amb una assignació rellevant 
que permetés fer una campanya extensiva als principals mercats emissors, amb 4,7 
milions d’euros que havien d’invertir-se als principals mercats emissors europeus. 
La persistència de la cinquena onada de la COVID durant el mes de juliol, però, va 
trencar la planificació d’aplicació de la campanya als mitjans dels mercats europeus 
més afectats, com Alemanya, Bèlgica o el Regne Unit. El tancament o les restric-
cions a la mobilitat de mercats importants com el rus o el nord-americà, també van 
provocar que no es pogués aplicar la proposta de campanya en la seva integritat.

Per aquesta raó, a inicis del mes d’Agost l’Agència Catalana de Turisme va am-
pliar en un 60% el pressupost de les accions als mercats de proximitat, i va realitzar 
una inversió addicional de 100.000 euros a les insercions als Plans de Mitjans dels 
mercats espanyol i francès, els únics que en aquell moment podien respondre posi-
tivament als estímuls promocionals.

Barcelona, 11 de gener de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute de la 
Generalitat amb el món local
390-00039/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 26913 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

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 39/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre el deute de la Generalitat amb el món local (tram. 390-00039/13), us informo 
del següent:

Pel que fa a la lletra a), el Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana 
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han subscrit amb data 28 de 
desembre de 2021, l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials 
i altres programes de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc 
resultant de mesos de negociació, inclou les principals línies d’actuació per als pro-
pers quatre anys i es tradueix en un contracte programa amb els diferents ens locals 
per un total de 1.408 milions d’euros. Per a 2022, contempla un increment de 76’5 
milions d’euros per part del Departament, fins arribar a un total de 320 milions 
d’euros.

Barcelona, 30 de desembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques 
previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi 
energètica
390-00044/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 26399 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.01.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 44/XIV, sobre les polítiques pre-
vistes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (tram. 
390-00044/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat d), el Govern de la Generalitat està treballant, mitjançant 
la Direcció General de Participació Ciutadana, la Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, per tal d’avançar en 
aquest procés de constitució. En aquest sentit, la voluntat és que abans d’acabar l’any 
es pugui seguir treballant amb determinació per tal d’accelerar els treballs que pos-
sibilitin la seva creació, amb l’objectiu que a principis del 2022 ja es pugui presentar 
una primer proposta dels elements organitzatius, logístics, de calendari i de gestió 
d’aquesta iniciativa. Així mateix i en aquest sentit, es preveu poder convocar ja l’As-
semblea Ciutadana pel Clima el juny de 2022, d’acord als compromisos adquirits 
amb l’aprovació, en el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de novembre de 
2021, de la Moció 44/XIV del Parlament de Catalunya sobre les polítiques previstes 
per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica, presentada 
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pel GP de la CUP-NCG i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2021
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 53/XIV, sobre el model escolar 
i la immersió lingüística
390-00053/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022

Control del compliment de la Moció 54/XIV, sobre l’enfortiment i la 
transformació del sistema sanitari
390-00054/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022

Control del compliment de la Moció 55/XIV, sobre el reconeixement 
i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institucions 
europees
390-00055/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022

Control del compliment de la Moció 56/XIV, sobre les polítiques de 
turisme
390-00056/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022
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Control del compliment de la Moció 57/XIV, sobre els reptes per a la 
modernització i la transformació de la indústria
390-00057/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022

Control del compliment de la Moció 58/XIV, sobre els drets laborals
390-00058/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.01.2022

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Susanna Abella Codorniu, en representació de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió d’Estudi sobre 
la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00198/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 18.01.2022, DSPC-C 166.

Compareixença d’una representació de l’empresa salinera Infosa 
davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00199/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 18.01.2022, DSPC-C 166.

Compareixença de la presidència i la direcció del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre
357-00200/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 18.01.2022, DSPC-C 166.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22

CONVOCADA PER AL 25 DE GENER DE 2022

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

Ple del Parlament, el 25 de gener de 2022, a les 16.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 26 de gener, a les 9.00 h)
2. 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 ser-
veis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya. Tram. 203-00017/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei.

3. Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a 
la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en 
els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret 
llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. 
Tram. 203-00018/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei.

4. Decret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraor-
dinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en 
l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat 
horitzontal. Tram. 203-00019/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei.

5. Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de les 
acusades de bruixeria. Tram. 250-00370/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 157, 27).

6. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals. Tram. 300-
00089/13. Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política exterior. Tram. 300-00096/13. Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l’exterior. Tram. 300-
00103/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani. Tram. 300-
00102/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges. Tram. 
300-00097/13. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball. Tram. 300-00098/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 300-
00099/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pú-
blica. Tram. 300-00101/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública. Tram. 
300-00100/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d’experts per a garantir 
els drets fonamentals en situacions d’emergència. Tram. 300-00104/13. Grup Mixt. 
Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i els fons 
europeus. Tram. 300-00105/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a in-
centivar la natalitat i abordar l’hivern demogràfic. Tram. 302-00076/13. Grup Par-
lamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del De-
partament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme. Tram. 302-00083/13. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les perso-
nes sense llar. Tram. 302-00077/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la joven-
tut. Tram. 302-00078/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que patei-
xen els nens i les famílies que reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim el 
25% d’hores lectives en castellà. Tram. 302-00079/13. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transfe-
rència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement. Tram. 302-
00080/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació 
i els mètodes alternatius de resolució de conflictes. Tram. 302-00081/13. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l’atenció pri-
mària. Tram. 302-00082/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 28447

A la Mesa del Parlament
Núria Picas Albets, diputada del Crup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

diputada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que 
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la con-
dició de diputada.
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I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2022
Núria Picas Albets, diputada GP ERC

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 28504 i 28794

A la Mesa del Parlament
Joan Caries Garcia Guillamon, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de 

Catalunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Re-
glament del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

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

Parlament de Catalunya, 17 de gener de 2022
Joan Caries Garcia Guillamon, diputat JxCAT

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

Pla de salut de Catalunya 2021-2025
334-00030/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 26255 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Salut: Mesa del Parlament, 

18.01.2022

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de salut de Catalunya 

2021-2025 (SIG21SLT2167), adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat del 
dia 21 de desembre de 2021.

Barcelona, 22 de desembre de 2021
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020), Gemma Capdevila Ponce, directora de l’Oficina del Govern

Acord GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
salut de Catalunya 2021-2025

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, regula el Pla 
de salut de Catalunya com a l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes 
les actuacions públiques en matèria de salut dins de l’àmbit de la Generalitat de Ca-
talunya, amb una vigència quinquennal. L’article 64 d’aquesta mateixa Llei estableix 
que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planifica-
ció sanitària i fixar els objectius i els nivells de salut a assolir com a conseqüència 
de les polítiques que s’inclouen en el Pla de salut de Catalunya.
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Així doncs, el Pla de salut de Catalunya formula els objectius de salut i les estra-
tègies de salut i accions prioritàries que s’han de dur a terme per millorar la salut de 
la població i en defineix els indicadors d’avaluació. El nou Pla de salut 2021-2025 
encara el repte d’avançar en la transformació del sistema de salut adoptant una visió 
més estratègica. També orienta la lluita contra les desigualtats socials, atès que són 
causa de problemes de salut i posa l’accent en la necessitat de desenvolupar políti-
ques amb una mirada interdepartamental i intersectorial.

En l’elaboració del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 s’ha respectat el proce-
diment establert en la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Atès que l’Avantpro-
jecte de Pla ha estat vist pel Consell de Salut de Catalunya i aprovat pel Comitè de 
Direcció del Servei Català de la Salut, correspon al Govern aprovar el Pla, en com-
pliment del que estableixen els articles 9 i 62.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern

Acorda: 
1. Aprovar el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, que s’adjunta annex a aquest 

Acord.
El desenvolupament del Pla s’ha d’ajustar a les disponibilitats establertes anual-

ment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, en el marc de les estratègies definides pel Pla i per assolir-ne els 

objectius, el Departament de Salut i les entitats del seu sector públic poden reassig-
nar funcions d’empleats públics vinculades al disseny, desenvolupament, execució i 
avaluació d’aquells projectes d’interès comú que requereixin de l’aprofitament i l’op-
timització del coneixement i l’expertesa dels recursos del sistema sanitari. Aquestes 
reassignacions es duran a terme d’acord amb el procediment establert a la disposi-
ció addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, i d’acord amb la normativa laboral i de 
funció pública aplicable.

2. Aquest Acord s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, tret del seu annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Depar-
tament de Salut (https://salutweb.gencat.cat/), i està a disposició de les persones in-
teressades a la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut 
(travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).

3. Aquest Acord s’ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini mà-
xim de trenta dies comptadors des de la data de la seva aprovació, per tal que en 
tingui coneixement.

Barcelona, 21 de desembre de 2021
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

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

https://salutweb.gencat.cat/
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Memòria sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
corresponent al 2020 elaborada per l’Oficina Antifrau de Catalunya
334-00031/13

PRESENTACIÓ: JOAN XIRAU SERRA, DIRECTOR ADJUNT DE OFICINA 

ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 26779 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Tal i com estableix l’article 10 de la Llei 15/2017 de l’Agència de Cibersegure-

tat de Catalunya, us adjunto la memòria sobre l’activitat de l’Agència elaborada per 
l’Oficina Antifrau.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 27 de desembre de 2021
Joan Xirau Serra, director adjunt Oficina Antifrau de Catalunya

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

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent 
al 2020
334-00032/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENTA, DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA 

I DE LES ARTS

Reg. 26894 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

18.01.2022

A la presidenta del Parlament
Senyora,
Em plau enviar-vos la Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

corresponent a l’activitat de l’any passat, en compliment del que estableix l’article 18.2 
de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Ben atentament,

Barcelona, 23 de desembre de 2021
Vinyet Panyella Balcells, presidenta Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
corresponent al 2020 elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya
334-00033/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Reg. 26907 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 18.01.2022

A la presidenta del Parlament,
Benvolguda presidenta,
Com sabeu, l’article 10.3 de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ci-

berseguretat de Catalunya, estableix que el Síndic de Greuges, en el marc de les se-
ves competències, ha de presentar una memòria sobre l’activitat de l’Agència indica-
da, en el termini d’un mes des de la presentació de la Memòria anual de l’Agència.

En compliment d’aquesta previsió legal i dins el termini establert a la norma, 
annexo a aquest escrit l’informe sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya l’any 2020.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 29 de desembre de 2021
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Informe 
sobre la presència de continguts a TikTok que perpetuen la 
transmissió d’actituds i valors masclistes»
337-00009/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 25885 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 

18.01.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans l’Informe sobre la presència de continguts a TikTok que 

perpetuen la transmissió d’actituds i valors masclistes i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball 
de tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos 
humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les 
Administracions públiques catalanes
500-00004/13

NOMENAMENT I DESTINACIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2021, va acordar 
convocar un concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tèc-
nic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del Departament de Re-
cursos Humans del Parlament de Catalunya (grup A1, subgrup A1, nivell 13), obert 
a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions públiques catalanes 
(BOPC 102, 06.09.21).

D’acord amb la base 10 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de 
l’aspirant que obtingui la millor valoració sobre la base de tots els mèrits i totes les 
capacitats al·legats, resolució que comporta, en el cas que el funcionari o funcionà-
ria provingui d’una altra administració, el nomenament i la destinació definitiva de 
l’aspirant al lloc de treball convocat, de conformitat amb l’article 84 del text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre.

De conformitat amb les bases 8 i 10 de la convocatòria, el 17 de desembre de 
2021, la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta de nomena-
ment d’Isabel Surís Jordà per a ocupar definitivament el lloc de treball de tècnica 
jurídica en matèria de recursos humans del Departament de Recursos Humans del 
Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Nomenar la funcionària de carrera Isabel Surís Jordà tècnica jurídica en matèria 

de recursos humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Cata-
lunya (grup A, subgrup A1, nivell 13) i adscriure-la amb caràcter definitiu a aquest 
lloc de treball, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d’analista programador o analista programadora que es produeixin al 
Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023
501-00013/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió del 21 de desembre de 2020, va aprovar les 
bases de la convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de tre-
ball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’analista programa-
dor o analista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els 
exercicis del 2021 i el 2023 (BOPC 773, 30.12.2020).

El 16 de juliol de 2021, la comissió tècnica d’avaluació va aprovar i fer pública la 
llista d’aspirants seleccionats per a formar part de la borsa de treball, de conformitat 
amb el que disposa la base 10 de la dita convocatòria.

En vista de l’acumulació de tasques que darrerament s’està donant de manera 
sostinguda al Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, amb motiu de la 
incorporació de noves exigències d’actualització i transformació digital de la insti-
tució; 

Tenint en compte que el dit Departament actualment disposa de dues places va-
cants d’analista programador o analista programadora i que Francesc Linares Mo-
reno i Judit Muñoz Piquer són els candidats inclosos en la borsa de treball a qui 
correspon l’opció de nomenament, d’acord amb la relació ordenada aprovada i feta 
pública el 16 de juliol de 2021 per la comissió tècnica d’avaluació del dit procés se-
lectiu i el que estableixen les bases 10 i 12 de la convocatòria; 

Atès el que disposen, d’una banda, l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, amb relació al nomenament de personal fun-
cionari interí, i la Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i, de l’altra, la base 10.13 
de la dita convocatòria respecte al període de prova; 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la 
Mesa del Parlament 

Acorda: 
1. Nomenar Francesc Linares Moreno funcionari interí per a ocupar el lloc 

d’analista programador del Parlament de Catalunya (grup A2, nivell 9), amb efectes 
des de la data de la presa de possessió i per una durada màxima de tres anys o fins 
que es resolgui el procés selectiu corresponent per a proveir-lo de manera definitiva.

2. Nomenar Judit Muñoz Piquer funcionària interina per a ocupar el lloc d’ana-
lista programadora del Parlament de Catalunya (grup A2, nivell 9), amb efectes des 
de la data de la presa de possessió i per una durada màxima de tres anys o fins que 
es resolgui el procés selectiu corresponent per a proveir-lo de manera definitiva.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció 
Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la 
Unió Europea del Parlament de Catalunya
501-00015/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022

Secretaria general

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament d’una funcionària 
de carrera 
De conformitat amb el que estableixen les bases 1.1 i 12 de la convocatòria del 

concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de rela-
cions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interpar-
lamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya (BOPC 
779, 10.02.2021; DOGC 8338, 10.02.2021); 

D’acord amb la proposta del 22 de desembre de 2021 del tribunal qualificador, de 
nomenament de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, i la verificació duta a ter-
me per la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans de la con-
currència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria; 

La Mesa del Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la base 
12.1 i 2 de la convocatòria, 

Acorda: 
Nomenar Mireia Vilar Rosell funcionària tècnica de relacions amb la Unió Euro-

pea de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya.

La funcionària nomenada disposa d’un període de trenta dies hàbils, a comptar 
de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver es-
tat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona 
interessada, d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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