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3. Tramitacions en curs

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades
284-00027/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 29432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la presidenta del Parlament de Catalunya
Benvolguda presidenta,
Us comunico que en sessió extraordinària que ha tingut lloc avui dia 20 de gener de  

2022, i d’acord amb el que estableixen els articles 7.3 i 10.1.a de la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el Consell Assessor de Pro-
tecció de Dades ha adoptat l’acord següent:

«Proposar la Sra. Meritxell Borràs i Solé com a candidata a ocupar el lloc de 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i comunicar al Parlament 
de Catalunya aquesta proposta»

La qual cosa us la faig saber als efectes que estableixen els apartats 3 i 4 de l’ar-
ticle 7 de l’esmentada Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, per tal que es pugui procedir a 
la designació de la directora de l’Autoritat.

Us agrairia que ens mantingueu informats sobre la inclusió d’aquesta designació 
a l’ordre del dia de la Comissió corresponent, als efectes que els membres del Con-
sell Assessor en puguin fer el seguiment.

Cordialment,

Barcelona, 20 de gener de 2022
Montserrat Torrent i Robredo, presidenta del Consell Assessor de Protecció de 

Dades (e.f.)

Procediment per a elegir dos membres del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
284-00009/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 28620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la presidenta del Parlament del Parlament de Catalunya
De conformitat amb l’article 6 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Na-

cional de la Cultura i de les Arts, modificat per la Llei 2/2019, del 20 de maig, de 
modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, el Plenari de l’entitat esmentada és integrat per set membres, nomenats 
pel Parlament d’entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit 
cultural i artístic. Atès que recentment dos dels vocals –Míriam Porté Solano i Ed-
mon Colomer Soler– han presentat la renúncia, escau rellevar-los efectuant nous 
nomenaments.

A aquests efectes, d’acord amb el punt 3 de l’article 6 de la Llei esmentada, la 
Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la proposta de membres a renovar del 
Consell. La Presidència de la Generalitat ha d’elevar la proposta de llista al Parla-
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ment, que l’ha d’acceptar o rebutjar íntegrament, per majoria absoluta en primera 
votació o per majoria simple en segona votació.

Per tal de donar compliment a l’exposat, elevo al Parlament de Catalunya la se-
güent proposta de persones a nomenar:

– Tania Adam Mogne
– Jaume Ayats i Abeyà
Adjuntem una breu informació curricular d’ambdues persones.

Barcelona, 14 de gener de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’escorta 
de mossos d’esquadra a Oriol Junqueras, exvicepresident 
de la Generalitat
250-00451/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 28798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución relativa a la supresión del servicio de escolta 
de Mossos d’Esquadra a Don Oriol Junqueras Vies, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Señor Oriol Junqueras Vies dispone desde agosto de 2021 de servicio de es-

coltas de Mossos d’Esquadra a pesar de ser un político inhabilitado que no ostenta 
en la actualidad cargo público alguno. Por tal motivo, carece de justificación que 
el Director General de la Policía le otorgue dicha protección de guardaespaldas de 
Mossos d’Esquadra a cargo de los impuestos de todos los catalanes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
El Departament d’Interior suprima el servicio de escoltas de Mossos d’Esquadra 

al Señor Oriol Junqueras Vies.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la unitat d’Espanya
250-00452/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 28842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

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 unidad de España, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parla-
mento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El alma de España reside en cada una de sus provincias y regiones. Cada una 

con sus cualidades y particularidades, que las hacen únicas y que aportan un valor 
genuino a la riqueza cultural de nuestra Nación. Y es precisamente gracias a esta 
enorme riqueza que España ha sido capaz de proyectarse hacia el exterior dando lo 
mejor de sí misma y escribiendo grandes páginas de la historia universal.

Frente a lo que pretenden vender los enemigos de España, no existen condiciones 
o identidades excluyentes, existen distintas maneras de ser españoles. Y en nuestro 
caso, ser catalanes es nuestra forma de ser españoles, gracias a la pluralidad que nos 
aportan nuestras provincias. En el caso de nuestra región contamos con dos lenguas 
propias: el español y el catalán. Este es un legado que debemos preservar y cuidar 
como aportación de los catalanes a la riqueza cultural de nuestra Nación, España.

Es el estado autonómico el mayor enemigo de la pluralidad y la cultura de Espa-
ña. Con su afán de uniformizar –necesario para crear sus falsas identidades–, atenta 
contra las tradiciones, costumbres y la cultura de las provincias, homogeneizándolas 
y acabando con las particularidades y peculiaridades que las hacen únicas.

Además de provocar una asignación de los recursos insolidaria e ineficaz entre 
territorios guiada más por intereses partidistas del gobierno de turno que por las 
necesidades reales de los españoles de cada región, el estado de las autonomías ha 
permitido que la riqueza cultural de España sea utilizada para dividirnos y enfren-
tarnos.

Estos ataques a la igualdad y la solidaridad entre españoles no se hubieran po-
dido cometer sin la cooperación del régimen bipartidista. En ocasiones por conce-
siones interesadas al separatismo, y otras como ha ocurrido en nuestra región por 
propio convencimiento, populares y socialistas han puesto el ordenamiento jurídico 
y las administraciones públicas al servicio de la destrucción de cuanto es común a 
todos los españoles.

Así, podemos ver como en nuestra región y en otras partes de España se levan-
tan barreras lingüísticas, se crean duplicidades innecesarias y se construye artifi-
cialmente una falsa identidad excluyente. Hechos todos que atentan contra la propia 
naturaleza de nuestra región y los derechos y libertades de los catalanes y el con-
junto de los españoles. Lamentablemente los sucesivos gobiernos de la Nación han 
claudicado en la defensa de los españoles y durante demasiados años han tolerado e 
impulsado que las administraciones autonómicas utilicen las competencias cedidas 
para dividirnos y enfrentarnos.

Todo ello ha traído consecuencias nocivas para la sanidad, la educación, los ser-
vicios esenciales y el resto de los servicios que asumidos por los entes autonómicos 
socavan la Nación, falsifican la naturaleza de la región y vacían las provincias con-
denándolas a la devastación de una España abandonada.

Esto, además de suponer un atentado contra nuestra propia cultura y tradición, 
nos está arrebatando la prosperidad. Todo ello para satisfacer los caprichos de unas 
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élites autonómicas necesitadas de construir una falsa identidad que justifique el 
mantenimiento de sus estructuras superfluas y sus desmanes corruptos.

Hoy es más urgente que nunca terminar con este despropósito que supone el es-
tado de las autonomías, y arrebatar a los que quieren quebrar nuestra unidad y con-
vivencia las armas y herramientas que les facilita el ordenamiento jurídico vigente.

La incapacidad del bipartidismo para generar un proyecto común, la entrega to-
tal al egoísmo autonómico y la rendición a los separatistas que quieren acabar con 
nuestra convivencia, usurpar nuestra cultura y destruir nuestra Nación, han colocado 
a nuestra región y muchas otras en una situación límite con graves consecuencias 
sociales y económicas.

Es un error identificar al separatismo con una u otra región como precisamente 
pretenden estos movimientos excluyentes. La lucha contra el separatismo no debe 
basarse en la contraposición de falsas y tóxicas identidades, o el ataque a otras re-
giones, sino desde el convencimiento de recuperar para España la cultura y tradi-
ción de las provincias que integran nuestra región y promoverlas y difundirlas para 
ponerlas al servicio de nuestra Nación y el bien común.

Debemos reforzar los lazos y vínculos que nos unen, y devolver a nuestra nación 
la capacidad de darnos a los españoles oportunidades y prosperidad. Sólo con una 
Nación fuerte y unida podremos terminar con la amenaza que suponen el separa-
tismo y devolver la prosperidad a los españoles que les ha arrebatado el estado au-
tonómico.

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: Cesar cualquier política que atente contra la cultura propia de nuestra 

región despojándola de sus rasgos genuinamente españoles.
Segundo: Cejar en su estrategia separatista cuyo único fin es la ruptura de la uni-

dad nacional y la quiebra de la convivencia en nuestra región.
Tercero: Acabar con cualquier tentación de crear o fomentar falsas identidades, 

que atenten contra una de las distintas maneras de ser españoles, que es la de ser 
catalanes.

Cuarto: Cerrar todas las oficinas de representación, comerciales o entes análogos 
en el exterior.

Quinto: Suprimir cualquier tipo de financiación pública a entidades, organizacio-
nes o asociaciones que fomenten el separatismo o la ruptura de la Unidad Nacional.

Sexto: Manifestar su firme compromiso con la unidad de la Nación Española.
Séptimo: Expresar su reconocimiento a la aportación de las provincias a la ri-

queza cultural de nuestra región y del conjunto de la Nación, y rechazar cualquier 
intento de homogeneizarlas o acabar con su pluralidad.

Octavo: Oponerse a cualquier intento separatista de imponer un falso relato de 
la historia o la mutilación de nuestra cultura regional despojándola de su carácter 
español.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Proposta de resolució sobre la subestació elèctrica Anoia, 
de Vilanova del Camí
250-00453/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Jordi Riba Co-

lom, 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 Pro-
posta de resolució sobre la subestació elèctrica Anoia, a Vilanova del Camí, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
El desenvolupament de nou sòl industrial necessita de la posada en servei de di-

versos subministres, com l’electricitat, aigua o comunicacions. Els diversos plans de 
desenvolupament urbanístic que s’han desplegat en els darrers anys a Catalunya han 
comportat la posada en funcionament de diverses subestacions elèctriques, com és 
el cas de la subestació elèctrica Anoia, a Vilanova del Camí.

La subestació elèctrica Anoia va ser planificada al 2008, amb la signatura del 
conveni entre l’Incasòl i Endesa Distribución Eléctrica el juliol d’aquell any. Aques-
ta subestació preveia una potència total de 57 MW, dels quals 24,7 MW restaven a 
disposició exclusiva d’Incasòl als polígons de nova creació i la resta es preveien per 
a les possibles ampliacions de potència d’altres polígons industrials de la zona de 
referència de la subestació.

Al conveni s’establia que la potència restant està disponible per a altres clients 
de l’àrea, ja que la xarxa elèctrica existent per als polígons ja existents a l’hora de la 
construcció de la central no era capaç d’assumir-ne les ampliacions. Degut a això, 
es va fixar que la part proporcional del cost de la sobrepotència seria assumida per 
als clients que demanessin ampliació de potència fora dels sectors de nova creació, 
per tal de rescabalar el cost de construcció per part d’Endesa.

Aquest conveni ha tingut diverses ampliacions al llarg dels anys, ja que no s’ha 
cobert la totalitat de la potència contractada. Segons informació del Departament 
de Polítiques Digitals i Territori, al juliol de 2021 encara quedava per rescabalar 
l’import corresponent a uns 13 MW, motiu pel qual es preveia prorrogar de nou el 
conveni durant 10 anys.

D’altra banda, la llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del sub-
ministrament elèctric, estableix diverses exigències a complir per part de la distri-
buïdora, no només en matèria de seguretat o qualitat del servei, sinó també en ma-
tèria d’ampliacions de subministrament. Entre d’altres, s’estableix que les empreses 
distribuïdores hauran d’assumir les ampliacions i millora de la xarxa a través dels 
seus plans generals d’inversió.

Degut a la necessitat de rescabalar les ampliacions de connexió des de polígons 
ja existents a l’hora de la signatura d’aquest conveni, el cost per les empreses de 
l’Anoia que requereixen una major capacitat elèctrica fa que vegin la seva competi-
tivitat reduïda en comparació amb altres zones industrials, on el cost de l’ampliació 
és substancialment inferior.

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 sol·licitar a Edistribución Redes Di-

gitales a assumir el cost restant de la construcció de la subestació elèctrica Anoia, 
com a part del proper Pla General d’Inversió, a aprovar per la Subdirecció General 
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d’Energia, per tal d’extingir el conveni econòmic-financer entre l’Incasòl i Endesa i 
les seves pròrrogues.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Jordi Riba Colom, di-

putats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el suport de la Generalitat al moviment 
memorialista
250-00454/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

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 suport de la Generalitat de Catalunya al moviment 
memorialista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, en el seu apartat 

primer, el següent: 
«La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el 

manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. [...]».

L’article 2 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, esta-
bleix que «El Memorial Democràtic té per objecte desplegar les polítiques públiques 
del Govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la 
memòria democràtica [...]». Entre les funcions del Memorial Democràtic previstes a 
l’article 3 de l’esmentada llei, es troba «L’afavoriment de la participació de les enti-
tats i els grups que tenen per objecte la preservació de la memòria democràtica i la 
reflexió sobre la societat present. [...]».

Entre d’altres fórmules de col·laboració dels poders públics amb la societat orga-
nitzada en la consecució dels objectius que fixa l’Estatut o la pròpia Llei del Memo-
rial Democràtic, pel que fa a la preservació i coneixement de la memòria històrica, 
s’hi troben les subvencions pels projectes de les entitats que formen part del movi-
ment memorialista de Catalunya.

L’any 2021, amb pressupost prorrogat, es van destinar a subvencions, pel Memo-
rial Democràtic, un total de 100.000 euros, la meitat del que estava pressupost el 
2020. El projecte de pressupostos pel 2022 recupera la xifra de 200.000 euros, però 
tant en els 100.000 euros de 2021 com en els 200.000 de 2022 s’inclouen també, a 
més dels destinats a les entitats memorialistes, als ajuts als ajuntaments, a empreses 
privades, a universitats, a fundacions i a projectes de recerca individuals presentats 
per persones físiques. El resultat és que el percentatge que es destina als projectes i 
activitats de les entitats memorialistes és molt escàs.

El fet que les entitats i la resta de col·lectius esmentats hagin de participar en la 
mateixa convocatòria i competir per aquests migrats recursos, no ajuda en absolut a 
la consolidació de projectes, ni en un àmbit, ni en l’altre.

D’altra banda, el retard en la publicació de les bases i de la convocatòria, i en 
general, la feixuguesa i la lentitud dels procediments provoca que les resolucions es 
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publiquin poques setmanes abans de la data límit de justificació, per la qual cosa les 
entitats no saben quines activitats podran realitzar amb suport públic.

La migradesa dels recursos dedicats al foment de la realització de projectes im-
pulsats per la societat civil, mitjançant subvenció, en aquest any 2021, ha comportat 
que diverses entitats memorialistes hagin anunciat la seva renúncia a la subvenció 
atorgada pel Memorial Democràtic als seus projectes, per entendre que els imports 
eren irrisoris, i que no compensava els esforços burocràtics per a tramitar-los.

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. Augmentar, per mitjà del Memorial Democràtic, els recursos destinats al fo-

ment de l’associacionisme i la participació ciutadana en matèria de memòria demo-
cràtica, així com a la realització de projectes relacionats amb la recuperació de la 
memòria democràtica.

2. Convocar anualment, per mitjà del Memorial Democràtic, línies i procedi-
ments de subvenció separades per a entitats i associacions memorialistes, d’una ban-
da, i per a altres col·lectius, com els grups de recerca universitaris, de l’altra.

3. Convocar anualment, pel que fa a les subvencions adreçades a entitats i asso-
ciacions memorialistes, per mitjà del Memorial Democràtic, procediments de con-
currència competitiva per la concessió de subvencions en dues modalitats, compa-
tibles entre sí: 

a) Projectes relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica realitzats 
per les entitats o associacions durant l’exercici corresponent a la convocatòria.

b) Despeses de les entitats o associacions memorialistes relatives al manteniment 
de les seves seus socials i el seu funcionament ordinari, tals com lloguer, serveis i 
subministraments, adquisició de mobiliari i equipaments, material d’oficina, crea-
ció, manteniment i allotjament de pàgines web, així com les despeses del personal 
contractat per la realització de tasques administratives, de gestió i d’altres que siguin 
necessàries pel correcte funcionament de l’entitat o associació, sempre correspo-
nents a l’exercici corresponent a la convocatòria.

4. Publicar, per mitjà del Memorial Democràtic, les bases i convocatòria de 2022 
dins dels tres primers mesos de l’any 2022 i a tenir enllestides les noves bases cara 
el 2023, amb les modificacions esmentades, abans de sis mesos.

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 recuperació de l’atenció primària 
a Palau-solità i Plegamans
250-00455/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recuperació de 
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l’atenció primària a Palau-Solità i Plegamans, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 20 de març de 2020 es va comunicar que el Centre d’Atenció Primària (CAP) 

de Palau-solità i Plegamans tancaria els dissabtes fins a nou avís «excepcionalment i a 
causa de la COVID-19». Des d’aquesta data, el CAP ha estat tancat els dissabtes.

Ha passat temps més que suficient perquè el Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya hagi organitzat els serveis de salut del territori i hagi realitzat 
les mesures pertinents per recuperar els serveis sanitaris tancats durant la pitjor fase 
de la pandèmia.

Tot tenint en compte que a la comarca hi ha municipis amb població similar 
que disposen dels seus serveis de salut primària plenament operatius, i amb horaris 
d’atenció més amplis que els del municipi de Palau-solità i Plegamans.

El Ple de l’Ajuntament de setembre de 2020 va aprovar una moció per una aten-
ció primària forta, on s’acordava «Exigir l’obertura dels CAPS i consultoris que 
s’han tancat total o parcialment durant la pandèmia».

Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de febrer de 2021 va tornar a aprovar una 
moció per recuperar l’atenció primària al CAP instant al Departament de Salut a la 
reobertura de forma immediata del servei d’atenció primària els dissabtes i exigint 
el retorn de l’assistència prestada abans de la pandèmia de dilluns a dissabte.

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. Reobrir de forma immediata del servei d’atenció primària els dissabtes al CAP 

Palau-solità i Plegamans, i exigir el retorn de l’assistència prestada abans de la pan-
dèmia de dilluns a dissabte.

2. Instaurar l’atenció continuada al CAP Palau-solità i Plegamans en horari de  
8 h a 24 h de dilluns a diumenge.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, David González 

Chanca, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc 
per a la millora de l’atenció a la dependència i la reducció 
de les llistes d’espera
250-00456/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para la elaboración de un Plan de choque para la mejora de 
la atención a la dependencia y la reducción de las listas de espera, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales durante 

2021 fallecieron 46.671 personas en las listas de espera de la dependencia (28.192 
dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolu-
ción de grado). Estos datos reflejan la necesidad de un Pacto de Estado por el sistema 
de autonomía y atención a la dependencia donde todos pongamos de nuestra parte 
para aplicar cuidados intensivos a un servicio público que no pasa por sus mejores 
momentos, pero que nos honra como país y que se ocupa de todos nosotros cuando 
más necesitados estamos de ayuda y de cuidados. Según los datos recientemente pu-
blicados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales el 
32% de las personas con dependencia están en lista de espera para entrar en una re-
sidencia, recibir cuidadores en casa o acceder a un centro de día, entre otros.

En Cataluña especialmente, ya que nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo 
un año más la comunidad con mayor demora para estos servicios de atención. Ante 
esta situación Cataluña necesita un Plan de Choque para reducir las listas de espera 
de atención a la dependencia ya que la cantidad de años que lleva una persona en 
una lista de espera es un indicador de su sufrimiento.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en 
2021 fallecieron 12.611 catalanes esperando las ayudas a la dependencia. El 73% 
tenía el derecho reconocido, pero aún no podía entrar en los servicios por falta de 
plazas. El resto estaban aún esperando una valoración de sus dolencias o discapaci-
dades. En total, hay 78.542 catalanes esperando por algún servicio o ayuda, el 32% 
del total de las personas con dependencia en Catalunya. Una cifra incluso superior 
que antes de la pandemia, en 2019, cuando el porcentaje de personas en lista de es-
pera era del 31,7%.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un Plan de choque para la mejora de la atención a la dependencia y 

la reducción de las listas de espera para dar una atención de calidad a las personas 
dependientes, reducir las listas de espera y asegurar la calidad de la prestación de 
los profesionales del sector, priorizando las siguientes medidas: 

a) Aumentar el número de plazas residenciales, centros de día y viviendas tute-
ladas.

b) Recuperar la universalidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV).
c) Actualizar las ratios de personal y mejorar los módulos económicos, garanti-

zando las mejoras laborales de los profesionales del sector.
d) Eliminar las desigualdades territoriales en la prestación del servicio.
e) Reducir los plazos de valoración de la dependencia y la redacción del Plan In-

dividual de Atención (PIA).
f) Dotar el Plan de choque de suficiente presupuesto con el objeto de reducir con-

siderablemente las listas de espera en los próximos 3 años.
g) Redactar, en el plazo de seis meses, el referido Plan de choque.
h) Comprometerse, por parte de la Conselleria de Drets Socials, a dar cuenta en 

sede parlamentaria de un informe sobre el desarrollo del referido Plan de choque.

Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs



BOPC 218
31 de gener de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 15 

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
250-00457/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Anna 

Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución para la aprobación del reglamento de la Ley 11/2014, de 10 
de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros 
e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Parlament de Catalunya aprobó en octubre de 2014 la Ley 11/2014 para garan-

tizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Esta Ley tiene como objetivo prin-
cipal establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad 
de género o de expresión de género, en los ámbitos, tanto públicos como privados, 
sobre los que la Generalidad y los entes locales tienen competencias. Medidas para 
hacer efectivo el derecho de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o intersexua-
les (LGBTI) a la igualdad y la no discriminación que afectan a todas las áreas de la 
vida social, de la vida y de todas las contingencias en el transcurso de la vida, como 
cualquier cambio en el estado civil, la formación de una familia, la enfermedad, la 
incapacitación, la privación de libertad o la muerte.

En la referida ley, la disposición final primera indica que el Govern de la Gene-
ralitat debe dictar, en el plazo de un año a contar desde la aprobación de la referida 
Ley, las disposiciones reglamentarias necesarias para aplicarla y desarrollarla.

Siete años después, el reglamento de la Ley 11/2014 no está aprobado aún, a pe-
sar de que han pasado seis años desde el final del plazo para hacerlo que establece 
la disposición final primera de la Ley. Este hecho indica que la referida Ley no está 
desplegada, y que existe un incumplimiento legislativo que afecta a los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, y de los grupos y colecti-
vos en los que se integran en Catalunya.

Ante la falta del reglamento que regularía los mecanismos específicos para rea-
lizar con garantías la instrucción y la posible sanción administrativa ante una agre-
sión lgtifóbica, las entidades denuncian que la Generalitat solo sancionó, en 2019, 
12 de las 561 incidencias registradas por el Observatori contra l’Homofòbia. El in-
forme anual de 2020 del Observatori «L’estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya» de-
nunciaba que en el último año se han registrado el mayor número de incidencias, 
189, y recoge, entre sus recomendaciones y conclusiones, la necesidad de aprobar el 
reglamento del régimen sancionador, de manera que se agilicen y faciliten los pro-
cesos de instrucción y sanción, derivadas de denuncias por posibles infracciones de 
la Ley 11/2014, de 10 de octubre.

En este sentido, también el Síndic de Greuges instó ya en 2017 a raíz de su infor-
me «Dos años de vigencia de la Ley 11/2014 por los derechos LGTBI» a que se apro-
bara el reglamento que debe regular el régimen sancionador que contenga la tipifica-
ción, clasificación y criterios de graduación de las infracciones relacionadas con las 
diversas formas de discriminación.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a aprobar el Regla-

mento de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbia-
nas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, 
la bifobia y la transfobia en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta pro-
puesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les 
eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries a Catalunya
256-00015/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 29299 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.01.2022

L’Informe de fiscalització 30/2021, sobre les eleccions per a determinar la repre-
sentativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (de l’01.02.2022 al 14.02.2022).
Finiment del termini: 15.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.01.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340566.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340566.pdf
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2021, sobre Serveis 
Ambientals del Vallès Oriental, corresponent a l’exercici del 2018
258-00013/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 29297 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.01.2022

L’Informe de fiscalització 28/2021, sobre Serveis Ambientals del Vallès Orien-
tal, corresponent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’01.02.2022 al 21.02.2022).
Finiment del termini: 22.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.01.2022.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2021, sobre 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar, corresponent a l’exercici del 2019
258-00014/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 29298 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.01.2022

L’Informe de fiscalització 29/2021, sobre l’estabilitat pressupostària i la sosteni-
bilitat financera de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, corresponent a l’exercici del 
2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest 
BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’01.02.2022 al 21.02.2022).
Finiment del termini: 22.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.01.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340572.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340572.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340593.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340593.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/245340593.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de gener de 2022, atès que el 
diputat José Rodríguez i Fernàndez ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 29516; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 29555; declaració d’activitats i béns: reg. 29556 
i 29557), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de gener de 2022, atès que 
la diputada Jeannine Abella i Chica ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 29517; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 29633; declaració d’activitats i béns: reg. 29634 
i 29635), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentària.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC; GP JXCAT

Reg. 28930; 28931 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.01.2022

Reg. 28930

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Pau Morales i Romero ha estat donat d’alta com a membre de la Co-
missió d’Interior, atès que la diputada Núria Picas i Albets va presentar escrit de re-
nuncia a la seva condició com a diputada en data 14 de gener de 2021.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– La composició del Ple del Parlament (396-00001/13), ha estat modificada en el BOPC 230, pàg. 12.
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Reg. 28931

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 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada Anna Feliu Moragues ha estat designada membre de la Comis-
sió d’Interior.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 29636 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament
Jeannine Abella i Chica, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2022
La diputada, Jeannine Abella i Chica; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu GP JxCat

Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
399-00008/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 29558 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament
José Rodríguez Fernández, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2022
El diputat, José Rodríguez Fernández; vist i plau, Marta Vilalta i Torres, por-

taveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 67/XIV, sobre l’encaix 
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur 
sistema museístic català
290-00053/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 28448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.01.2022

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 67/XIV, sobre 
l’encaix del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema 
museístic català (tram. 290-00053/13), us informo del següent:

a) Mantenir sessions de treball amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació al 
desenvolupament del Pla d’actuació 2022-2025 emmarcat en el Pla de museus de 
Catalunya, aprovat el 6 d’octubre de 2020, a fi d’abordar l’encaix i el paper que ha 
de tenir el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema 
museístic català, i en concret en el marc de l’organització dels museus arqueològics, 
garantint l’autonomia del museu i la capitalitat i el lideratge indiscutibles que, com 
a referent a Catalunya pel que fa al món clàssic, ha d’exercir en el camp de la ro-
manitat.

El Pla de Museus de Catalunya. Museus 2030, es va presentar al setembre de 2017 
i es va aprovar a l’octubre de 2020. El pla consta de 7 objectius estratègics, 31 objec-
tius operatius i 67 actuacions, tots amb calendari i pressupost, inserits en un pla d’ac-
tuacions quadriennal 2018-2021, que tots just acaba aquest proper 31 de desembre. 
Ara mateix estem efectuant la pertinent avaluació d’aquest primer pla d’actuacions, 
el grau d’implementació i de desplegament del mateix, tot tenint en compte l’impacte 
de la Covid’19, que ha fet variar algunes de les línies traçades, per afegir actuacions 
necessàries i urgents.

Tot just iniciem les bases del nou pla d’actuacions 2022-2023, que serà de pròr-
roga a la majoria d’actuacions, tot afegint quatre temes nous: perspectiva de gène-
re; museus i salut; estratègia digital i objectius de desenvolupament sostenible. En 
el marc de l’elaboració del nou Pla es duran a terme reunions amb l’Ajuntament de 
Tarragona i altres ajuntament.

b) Actualitzar els compromisos amb l’Ajuntament de Tarragona i els tarragonins 
amb relació a:

1r. La revisió i l’actualització del Pla de gestió del patrimoni cultural de Tarra-
gona, elaborat el 2014, a fi d’aprovar-lo i aplicar-lo aquest 2021; la implantació 
del Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona, del 2017, que ja 
s’executa progressivament d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i la crea-
ció d’òrgans o l’assoliment d’acords de cooperació institucional per a coordinar les 
accions de les administracions públiques amb competències en aquesta matèria.

A finals de l’any 2020, es va encarregar l’actualització del Pla de gestió del pa-
trimoni cultural català. Hores d’ara s’està sotmetent a la revisió final per part de les 
unitats tècniques del Departament de Cultura i properament se sotmetrà al parer de 
l’Ajuntament de Tarragona i, posteriorment, al del Ministeri de Cultura i Deportes, 
que ho ha de traslladar a la UNESCO.

Respecte del Pla director per a la restauració de les muralles de Tarragona, s’està 
procedint a la redacció del projecte corresponent a un nou tram de la Baixada del Ro-
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ser (fase VI), per un import total d’obra consistent en 284.514,36 €. Així mateix, està 
prevista una nova actuació per al 2022, amb un import total d’obra de 371.594,55 € i 
pendent de determinar en atenció a la prioritat establert al Pla director.

Finalment, respecte dels òrgans de coordinació entre les Administracions Públi-
ques, ens hem dotat d’una Comissió Mixta de seguiment de l’ajut pluriennal atorgat 
pel Departament de Cultura per a mesures de conservació de la Tàrraco romana 
(2020-2023). Així mateix, formem part el Departament de Cultura, l’Ajuntament 
de Tarragona i el Ministerio de Cultura y Deportes d’una Taula de gestió del patri-
moni històric-artístic de Tàrraco. Finalment, a nivell municipal, existeix un Consell 
Assessor en Matèria de Patrimoni Històrico-Artístic de Tarragona, on el Departa-
ment de Cultura assisteix de manera puntual i per convocatòria dels responsables 
del consistori.

2n. El projecte de recuperació i museïtzació del Teatre Romà i d’ordenació de 
l’entorn i els accessos.

Se segueix avançant en els estudis complementaris i la implementació de mesu-
res resultants del sondejos geotècnics realitzats. Així mateix s’avança en la formalit-
zació de l’encàrrec de desenvolupament del projecte d’adequació del solar del teatre 
romà i la zona monumental annexa per tal d’avançar en l’assoliment dels objectius 
del futur Parc Arqueològic del Port de Tarragona.

3r. La recuperació de la cooperació institucional per a definir el pla funcional de 
l’antiga Fàbrica de Tabacs, «La Tabacalera», a fi que l’espai resultant esdevingui un 
nou pol d’activitat i d’atractivitat de la ciutat.

La cooperació institucional no ha deixat mai de mantenir-se i ser-hi present. En 
data 22 de febrer de 2019, es va reunir el jurat convocat per a la valoració del con-
curs i es va seleccionar la millor proposta tècnica i econòmica. Per la seva part, la 
corporació municipal va adjudicar el Projecte de desenvolupament de la proposta 
funcional de base i proposta bàsica arquitectònica de l’equipament cultural de l’anti-
ga fàbrica de Tabacs. Actualment, s’està valorant per part de l’Ajuntament la revisió 
i redireccionament, si s’escau, de la proposta funcional adjudicada.

4t. La reforma a curt i mitjà termini de la seu del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona, garantint el finançament per part del Departament de Cultura del pro-
jecte museogràfic que s’ha d’implantar a la seu de la plaça del Rei un cop acabades 
les obres del Ministeri de Cultura i Esport i configurant-se aquesta seu com un cen-
tre per a la presentació de la capital de la província Tarraconense sense hipotecar el 
futur gran museu de la romanitat al recinte de l’antiga Fàbrica de Tabacs.

El mes de juliol es va fer el lliurament de l’obra per part del Ministerio de Cultura 
y Deportes, qui ha encarregat una segona fase d’obra civil centrada en cornises exte-
riors i els sanitaris del soterrani, que és previst executar l’any 2022. Quant als compro-
misos de la Generalitat de Catalunya, l’encàrrec del projecte museogràfic finalitzarà 
aquest any 2021 i és prevista la licitació de la producció l’any 2022 i la finalització 
de l’obra el 2023. D’altra banda s’han seguit fent tasques de conservació preventiva i 
restauració a la col·lecció de cara a la seva incorporació a la nova exposició. Aquest 
treballs tindran continuïtat durant els anys 2022 i 2023. Es manté la previsió d’ober-
tura l’any 2023.

Barcelona, 27 de desembre de 2021
Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XIV, sobre la situació social
390-00018/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 28846 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.01.2022

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 18/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació social (tram. 390-00018/13), us informo del següent:

Pel que fa al punt a) de la Moció, en quant a l’àmbit social, la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials estableix que entre les funcions del Consell General de 
Serveis Socials està la d’emetre un Informe anual sobre l’estat dels serveis socials 
a Catalunya i trametre’l al Govern perquè en doni compte al Parlament. En aquests 
moments, s’estan finalitzant els treballs relatius a aquest Informe. Un cop conclòs 
podrà ser transmès al Govern i posteriorment al Parlament.

Pel que respecte a l’àmbit educatiu, anualment es presenta l’Estadística d’ini-
ci de curs a partir de l’explotació estadística del Registre d’alumnes de Catalunya 
(RALC), amb data de referència de 15 d’octubre de 2021 per exemple, la que fa re-
ferència al curs 2021-2022, i que es troba disponible a:

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenya-
ment/

Aquesta operació estadística està prevista en el Pla estadístic de Catalunya. Les 
dades s’obtenen a partir dels sistemes d’informació del Departament d’Educació i 
l’objectiu de l’actuació estadística és recollir informació quantitativa i qualitativa 
d’alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells edu-
catius no universitaris.

En darrer lloc i pel que fa a l’àmbit sanitari, actualment el CatSalut està treba-
llant en l’elaboració de la memòria corresponent a l’any 2021. La del 2020 es pot 
consultar a:

https://memoria.catsalut.gencat.cat/

Barcelona, 17 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre l’evolució de la pandèmia i els contagis 
després d’haver instaurat el passaport Covid
354-00075/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 27112).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 26.01.2022.

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
https://memoria.catsalut.gencat.cat/
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’evolució de la pandèmia i els contagis després d’haver instaurat 
el passaport Covid
356-00425/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 27113).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent 
del Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el funcionament del Sistema d’Emergències 
Mèdiques durant la pandèmia
356-00426/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 27114).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora gerent del Servei Català 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió 
de la pandèmia a l’Institut Català de la Salut
356-00427/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 27115).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre l’evolució de la pandèmia 
i els contagis després d’haver instaurat el passaport Covid
356-00430/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 27225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels propietaris 
de la zona d’especial protecció per a les aus, sector 13, secans - Utxesa 
del canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els problemes 
del reg en aquesta zona
356-00440/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 28844).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu 
d’Afectades i Afectats Persistents per la Covid-19 davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre els problemes de les persones amb 
covid persistent
356-00451/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del 
GP ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, Laia Estrada Cañón, del GP 
CUP-NCG, David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 29436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del president de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales 
de punció per vena en espais propers o compartits amb menors 
d’edat
356-00452/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 29505).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del vicepresident de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales 
de punció per vena en espais propers o compartits amb menors 
d’edat
356-00453/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 29506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença del gerent de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
els criteris per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció 
per vena en espais propers o compartits amb menors d’edat
356-00454/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 29507).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del responsable de prevenció i atenció 
de les drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els criteris 
per a ubicar centres de drogodependents o sales de punció per vena 
en espais propers o compartits amb menors d’edat
356-00455/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 29508).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Fundació 
Surt davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 
la feina de l’entitat amb dones en situació de vulnerabilitat
356-00456/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 30003).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 26.01.2022.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració 
d’una Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/13

PRESENTACIÓ

Reg. 29663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 129 del 

Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentària conjun-
ta per a l’elaboració d’una Proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Proposta de creació d’una ponència conjunta per a l’elaboració d’una 
Proposta de reforma del Reglament del Parlament
El Reglament del Parlament és la norma bàsica de la regulació de l’activitat par-

lamentària. La seva permanent adequació a les circumstàncies actuals i les que pu-
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guin anar sorgint és necessària per tal de desenvolupar correctament i de forma més 
efectiva i eficient l’activitat parlamentària i la tasca dels diputats i diputades.

Amb aquesta voluntat es proposa la creació d’una ponència parlamentària con-
junta per procedir a la modificació del Reglament del Parlament en el sentit que es 
va aprovar al punt 29è de la Resolució 102/XIV del 30 de setembre de 2021.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP; David Cid Colomer 
GP ECP, portaveus

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

Programa anual d’actuació estadística per al 2022
334-00034/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 28450 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament,
D’acord amb allò que disposa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 

d’estadística de Catalunya, us trameto còpia del Decret 1/2022, de 4 de gener, pel 
qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022, publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8579 de data 7 de gener de 2022.

Barcelona, 14 de gener de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2021
334-00035/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 29334 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 25.01.2022

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern en relació amb el Pla anual de cooperació al 

desenvolupament per al 2021 (SIG21EXT1041), adoptat en la sessió del Govern de 
la Generalitat del dia 18 de gener de 2022.

Barcelona, 19 de gener de 2022
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC núm. 8065, de 
17.2.2020)

La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce
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Acord GOV/15/2022 de 18 de gener, en relació amb el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2021

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupa-
ment, estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i 
els recursos establerts pel pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte correspon a la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al conseller o con-
sellera competent en matèria d’acció exterior, qui, amb les consultes prèvies precep-
tives (entre d’altres, als agents de cooperació), en el marc del Consell de Cooperació 
al Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si escau, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual s’ha de presentar al Parlament perquè en tingui co-
neixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2021 és el tercer pla anual 
del cinquè cicle de planificació d’aquesta política pública, i desplega el Pla director 
2019-2022, aprovat mitjançant la Resolució 532/XII, de 19 de juliol de 2019, del Par-
lament de Catalunya (DOGC núm. 7935, de 8.8.2019). El Pla director és el referent 
per definir les actuacions per desplegar les prioritats sectorials i geogràfiques, els 
instruments i les modalitats d’aquesta programació anual.

El Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de Coordinació amb 
els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament 
han informat favorablement sobre la proposta del Pla anual de cooperació al desen-
volupament per al 2021.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, el Go-
vern

Acorda: 
1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2021, que s’ad-

junta com a annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya, tret del seu document annex «Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2021», que es podrà consultar a través de la pàgina web cooperaciocatalana.
cat, al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament perquè en tingui coneixement 
i el pugui debatre.

Barcelona, 18 de gener de 2022
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

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

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat José Rodríguez Fernández

PRESENTACIÓ

Reg. 29516 / Coneixement: Mesa del 25.01.2022

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputado Autonómico
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designado diputa-
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do del Parlamento de Cataluña Don José Rodríguez i Fernàndez por estar incluido 
en la lista de candidatos presentada por Esquerra Republicana de Catalunya a las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por 
renuncia, de doña Núria Picas i Albets.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 20 de enero de 2022.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial de la diputada Jeannine Abella i Chica

PRESENTACIÓ

Reg. 29517 / Coneixement: Mesa del 25.01.2022

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputada Autonómica
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designada diputada 
del Parlamento de Cataluña Doña Jeannine Abella i Chica por estar incluida en la 
lista de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamen-
to de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don Joan 
Carles García Guillamon.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 20 de enero de 2022.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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