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nistrativa dels ens locals derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exer-
cici del 2020
258-00016/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 68
Termini per a demanar la presentació de l’informe 68
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Control del compliment de la Resolució 62/XIV, sobre la creació d’un registre de 
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  70
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dències i un centre de dia per a gent gran al barri de la Marina, a Barcelona
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  71
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Control del compliment de la Resolució 76/XIV, sobre l’avaluació i l’abordatge de la 
malnutrició infantil
290-00058/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 77/XIV, sobre l’atenció als infants més vul-
nerables davant la crisi de la Covid-19
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Control del compliment de la Resolució 141/XIV, sobre les mesures per a la rehabi-
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a l’acollida de refugiats afganesos
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Retirada de la sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra i en la Comissaria 
General d’Investigació Criminal
361-00015/13
Sol·licitud 86
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4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de 
Drets Socials sobre les línies d’actuació del Departament de Drets Socials amb re-
lació a les polítiques d’infància
354-00080/13
Sol·licitud i tramitació 87
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Visión y Vida da-
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tropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili, perquè presenti el seu 
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant de la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe «Anàlisi de 
l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya»
356-00467/13
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Cata-
lunya, davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti l’informe de la Funda-
ció Foessa titulat «Evolució de la cohesió social i conseqüències de la Covid-19 a 
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Veïns de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió de Drets Socials perquè 
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Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Drets Socials 
sobre els objectius i les actuacions del seu departament en matèria de polítiques 
d’infància
355-00047/13
Sol·licitud 88

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6305/2021, interposat per més de cinquanta diputats 
del Grup Parlamentari Popular, contra el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de crea-
ció del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
381-00008/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 89

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2063/2021, interposat per Salvador Illa Roca i altres, contra els 
acords de la Mesa del Parlament del 26 de març de 2021, de confirmació de la Re-
solució de la presidenta del Parlament del 25 de març de 2021 amb relació a l’ad-
missió de la delegació de vot del diputat Lluís Puig Gordi, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya
383-00003/13
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3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya
200-00001/13

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
El dia 13 de desembre de 2021 es va nomenar la Ponència de la Comissió d’Eco-

nomia i Hisenda, integrada pels diputats Joan Canadell i Bruguera, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, que en va ser nomenat ponent relator; Jordi Riba 
Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juli Fernàndez i Oli-
vares, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana; Antonio Gallego Burgos, del 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Joan Car-
les Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem; Ignacio Martín 
Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Alejandro Fernández Álvarez, del 
Grup Mixt.

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 25 i 28 de gener i 8 de febrer de 2022. Han assessorat la 
Ponència el lletrat Mario Núñez Martínez i l’assessor lingüístic Joan Fibla i Sancho, 
i l’ha assistida el gestor parlamentari Frederic Solé Ivern.

Després d’haver estudiat el Projecte de llei de creació del Fons Complementari 
de Riscos de la Generalitat de Catalunya i les esmenes presentades, la Ponència ha 
establert l’Informe següent, que s’estructura en tres parts: la primera inclou l’ordena-
ció de les esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomanacions de la Ponència 
agrupades per articles; la segona és un resum de les recomanacions de la Ponència 
i de les manifestacions i els anuncis fets pels ponents que comporta la classificació 
de les esmenes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera es correspon 
amb el dictamen que resultaria, i que ja incorpora les correccions lingüístiques, si la 
Comissió adoptés totes les recomanacions de la Ponència.

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00001/13

I. Ordenació d’esmenes i recomanacions

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
1.1 És objecte d’aquest Decret llei la creació del Fons Complementari de Riscos 

de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) per fer front a les obligacions legals que 
li corresponen en relació amb els riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances 
de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat de Ca-
talunya per sinistres que puguin afectar les persones compreses en l’àmbit subjec-
tiu d’aquest Decret llei en l’exercici del seu càrrec o funcions que es puguin veure 
afectades en el seu patrimoni per resolucions o actes administratius o judicials en 
procediments administratius o judicials que no hagin conclòs amb resolució ferma.

1.2 La dotació mínima d’aquest Fons es fixa inicialment en la quantitat de 10 mi-
lions d’euros. Anualment es farà una aportació per una quantia almenys igual a les 
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liquidacions que s’hagin dut a terme l’any anterior amb càrrec a aquest Fons, amb 
l’actualització corresponent.

1.3 La gestió del Fons es pot encarregar a l’entitat gestora que es constitueixi o 
bé a una entitat gestora ja existent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (5)
De modificació de l’article 1, que quedaria redactat de la següent manera

Article 1. Objecte
1.1. És objecte d’aquesta llei la creació del Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya (en endavant, el Fons) per fer front a les obligacions le-
gals que li corresponen en relació amb els riscos no coberts per les pòlisses d’asse-
gurances de responsabilitat civil i patrimonial subscrites per la Generalitat de Ca-
talunya per sinistres que puguin afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu 
d’aquesta llei.

1.2. Aquest Fons no té cap dotació inicial. S’hi dotaran les quantitats precises 
que siguin aprovades per la Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Emple-
ats Públics per les Pòlisses d’Assegurances, que seran les estrictament necessàries 
per fer front als riscos que aquesta Comissió consideri procedent cobrir.

Esmena 2
GP de Ciutadans (6)
De supressió de l’apartat 3 de l’article 1

1.3 La gestió del Fons es pot encarregar a l’entitat gestora que es constitueixi o 
bé a una entitat gestora ja existent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una esmena tècnica per la qual es distribueix el text dels 
articles 1 i 2, i se n’adapta la redacció en coherència amb la nova disposició final 
primera, de la manera següent:

«Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya.

Article 1 bis. Naturalesa del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de 
Catalunya

El Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) és 
l’instrument per a fer front a les obligacions legals que corresponen a la Generalitat 
amb relació als riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat 
civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat per sinistres que puguin 
afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei en l’exercici de llur 
càrrec o funcions que es puguin veure afectades en llur patrimoni per resolucions o 
actes administratius o judicials en procediments administratius o judicials que no 
hagin conclòs amb resolució ferma.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
S’inclouen en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquesta llei les persones que tinguin 

o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i dels ens i organismes del seu sector públic, d’alts càrrecs i de membres del Govern 
de la Generalitat.
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Article 2 bis. Dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la Genera-
litat de Catalunya

La dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Ca-
talunya es fixa inicialment en 10 milions d’euros. Anualment s’hi ha de fer una apor-
tació per un import almenys igual a les liquidacions que s’hagin dut a terme l’any 
anterior amb càrrec a aquest fons, amb l’actualització corresponent.

Article 2 ter. Gestió del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Ca-
talunya

El Govern pot encomanar la gestió del Fons Complementari de Riscos de la Ge-
neralitat de Catalunya a una entitat gestora constituïda a aquest efecte o a una en-
titat gestora ja existent, o bé pot determinar que l’assumeixi directament el departa-
ment competent en matèria de finances.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 1 i 2.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit subjectiu
Resten incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest Decret llei les persones que tinguin 

o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
i dels ens i organismes del seu sector públic, d’alts càrrecs i de membres del Govern 
de la Generalitat per actuacions realitzades en l’exercici del seu càrrec.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP de Ciutadans (7)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 2, que quedaria redactat de la següent 
manera

2.1. Resten incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei les persones que tinguin o 
hagin tingut la condició de funcionari de carrera, funcionari interí o personal la-
boral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu 
sector públic.

Esmena 4
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 2, que quedaria redactat de la següent manera

2.2. Queden expressament exclosos de l’àmbit subjectiu d’aquesta llei els funcio-
naris eventuals, els alts càrrecs i els membres del Govern.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència ha recomanat una esmena tècnica per la qual es redistribueix el text 
dels articles 1 i 2 de la manera que consta a les recomanacions de l’article 1.

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 3 i 4.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Riscos objecte de cobertura
Els riscos objecte de cobertura pel Fons Complementari de Riscos de la Gene-

ralitat de Catalunya són els que pateixin les persones incloses en l’àmbit subjectiu 
d’aquest Decret llei i que quedin exclosos de cobertura a càrrec de les pòlisses d’as-
segurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de cobrir les obligacions que, d’acord amb la normativa 
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vigent, li correspongui directament assumir pels danys corporals i materials i les 
conseqüències directes d’aquests danys, així com els perjudicis econòmics purs, no 
conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a 
terceres persones en exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil pro-
fessional, inclosa la responsabilitat comptable, mentre no recaigui sentència ferma.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 5
GP de Ciutadans (9)
De modificació de l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera

Article 3. Riscos objecte de cobertura
3.1. Els riscos objecte de cobertura pel Fons són els que pateixin les persones 

incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei i no haguessin actuat amb dol, culpa o 
negligència greus i que quedin exclosos de cobertura a càrrec de les pòlisses d’asse-
gurances de responsabilitat civil i patrimonial subscrites per la Generalitat de Ca-
talunya per tal de cobrir:

i. Les obligacions que, d’acord amb la normativa vigent, li correspongui directa-
ment assumir pels danys corporals i materials i les conseqüències directes d’aquests 
danys, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials 
i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones en exercici de 
la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional, sempre que hagi estat 
en el marc de l’exercici legal de les funcions que té encomanades.

ii. Els danys i perjudicis que la pròpia Administració o tercers ocasionin als 
subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquesta Llei de manera il·legítima. En con-
cret, el Fons, sens perjudici de repetir contra el tercer o tercers responsables, haurà 
d’indemnitzar els servidors públics que pateixin en l’exercici de les seves funcions 
lesions físiques o psíquiques o danys patrimonialment avaluables que tercers insol-
vents o aparentment insolvents els haguessin ocasionat.

Esmena 6
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un apartat 2 a l’article 3, que quedaria redactat de la següent manera

3.2. Queden expressament exclosos de l’àmbit objectiu d’aquesta llei, tant per als 
subjectes inclosos en el seu àmbit subjectiu com per als funcionaris eventuals, els 
alts càrrecs i els membres del Govern:

i. Els riscos que puguin derivar en la responsabilitat comptable.
ii. Els riscos que hagin causat un dany a tercer o a la pròpia Administració deri-

vada de l’actuació amb dol, culpa o negligència greus assimilables dels seus res-
ponsables.

iii. Els riscos que derivin d’actes que puguin ser constitutius de presumptes de-
lictes i especialment els inclosos en els títols següents de la Llei orgànica 10/1995 
del Codi Penal:

a) Títol XIV, contra la Hisenda pública i contra la Seguretat Social.
b) Títol XVI, relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del pa-

trimoni històric i el medi ambient.
c) Títol XVII, contra la seguretat col·lectiva.
d) Títol XVIII, contra les falsedats.
e) Títol XIX, contra l’Administració pública.
f) Títol XX, contra l’Administració de Justícia.
g) Títol XXI, contra la Constitució.
h) Títol XXII, contra l’ordre públic.
i) Títol XXIII, dels delictes de traïció i contra la pau o la independència de l’Estat 

i relatius a la Defensa nacional.
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j) Títol XXIV, contra la Comunitat Internacional.
iv. Els actes que puguin ser constitutius de presumptes faltes disciplinàries molt 

greus previstes per l’article 95 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Addició de nous articles
Esmena 7
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’un article 3 bis, que quedaria redactat de la següent manera

Article 3 bis. Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Empleats Públics 
per les Pòlisses d’Assegurances

3.1. Es crea la Comissió Avaluadora de Riscos No Coberts als Empleats Públics 
per les Pòlisses d’Assegurances (en endavant, la Comissió), amb la missió de valo-
rar les sol·licituds de cobertura de riscos que li siguin sotmeses per les persones que 
se n’hagin de beneficiar, i dictaminar sobre la seva procedència o improcedència.

3.2. La Comissió està composta per una persona funcionària de carrera adscrita 
a l’òrgan competent en matèria d’assegurances del Departament d’Economia i Hi-
senda, una persona funcionària de carrera pertanyent al Cos d’Interventors de la 
Generalitat, una persona funcionària de carrera pertanyent al Cos d’Advocats de la 
Generalitat, i una persona funcionària de carrera adscrita a l’òrgan competent en 
matèria de funció pública.

3.3. Vistos els antecedents de fet i de dret de cada sol·licitud, la Comissió dicta-
minarà sobre la procedència o improcedència de la cobertura de riscos sol·licitada. 
En cas que la consideri procedent, haurà de fixar la quantitat exacta que li conce-
deix i ordenarà que es doti el Fons amb aquesta suma.

3.4. El model de sol·licitud, els terminis de resolució i el règim de recursos espe-
cífic per a la Comissió serà fixat per reglament.

3.5. La Comissió podrà elevar a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria 
d’assegurances els suggeriments que consideri adients en relació amb la cobertura 
de les pòlisses d’assegurances subscrites i les eventuals mancances que hi pugui de-
tectar, amb la finalitat de subsanar-les.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 5, 6 i 7.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura
4.1 La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya es portarà a terme amb la presentació prèvia d’una sol·lici-
tud d’acord amb el model inclòs a l’annex d’aquest decret llei davant l’entitat gesto-
ra del Fons, la qual ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable en què la 
persona sol·licitant manifesti que compleix les condicions següents:

a) Que no existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 
realitzades.

b) Que el risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic.

c) Que la Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona afec-
tada i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment 
judicial de reclamació de responsabilitat civil.

4.2 Sense perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presentació 
de la sol·licitud, l’entitat gestora la comunicarà, per a la seva verificació, als òrgans 
següents: pel que fa a la lletra a), als òrgans competents en matèria de representació 
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i defensa jurídica de la Generalitat; pel que fa a la lletra b), als òrgans competents 
en matèria d’assegurances de la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a la lletra c), 
es comunicarà de forma simultània a tots els departaments de l’Administració de la 
Generalitat perquè en verifiquin el compliment en relació amb ells i les seves enti-
tats adscrites o que en depenguin.

4.3 En tot cas la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualse-
vol dada o document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració respon-
sable comporta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de 
retorn, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les 
quals pugui donar lloc.

4.4 El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolu-
ció o acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot 
haver conclòs per resolució judicial ferma.

4.5 En el cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte de 
responsabilitat solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de la quanti-
tat reclamada i si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà de forma 
proporcional entre elles. En tot cas, la garantia no pot superar de forma individual el 
50 % del total a distribuir, tret que la quantitat reclamada no superi el 5 % del Fons.

4.6 Els òrgans competents disposen de deu dies per dur a terme la verificació 
prevista en aquest article a partir de l’endemà de rebre la comunicació.

4.7 L’entitat gestora, un cop presentada la sol·licitud amb la declaració respon-
sable, garantirà a l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval 
tindrà caràcter reglat.

ESMENES PRESENTADES

Apartats 1-6
Esmena 8
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 4, que quedaria redactat de la següent manera

Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura
4.1. La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons es portarà a terme amb la pre-

sentació prèvia d’una sol·licitud davant la Comissió per part de la persona que se 
n’hagi de beneficiar, la qual ha d’anar acompanyada d’una succinta descripció dels 
fets i d’una declaració responsable en què la persona sol·licitant manifesti que com-
pleix les condicions següents:

i. Que no existeix una resolució administrativa o judicial que declari o consideri 
provisionalment il·lícites les actuacions realitzades.

ii. Que el risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector 
públic.

iii. Que la Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona 
afectada i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap proce-
diment judicial de reclamació de responsabilitat civil.

iv. Que no està exclosa de l’àmbit subjectiu del fons.
v. Que els fets que posa en coneixement no estan exclosos de l’àmbit objectiu del 

Fons.
4.2. Sense perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presenta-

ció de la sol·licitud, la Comissió la comunicarà, per a la seva verificació, als òrgans 
següents: pel que fa a les lletres i), iv) i v), als òrgans competents en matèria de re-
presentació i defensa jurídica de la Generalitat; pel que fa a la lletra ii), als òrgans 
competents en matèria d’assegurances de la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a 
la lletra iii), es comunicarà de forma simultània a tots els departaments de l’Admi-
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nistració de la Generalitat perquè en verifiquin el compliment en relació amb ells i 
les seves entitats adscrites o que en depenguin.

4.3. En tot cas la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualse-
vol dada o document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració respon-
sable comporta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de 
retorn, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les 
quals pugui donar lloc.

4.4. El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolu-
ció o acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot 
haver conclòs per resolució judicial ferma.

4.5. En el cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte 
de responsabilitat solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de la 
quantitat reclamada i si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà 
de forma proporcional entre elles. En tot cas, la garantia no pot superar de forma 
individual el 50% del total a distribuir, tret que la quantitat reclamada no superi el 
5% del Fons.

4.6. Els òrgans competents disposen de deu dies per dur a terme la verificació 
prevista en aquest article a partir de l’endemà de rebre la comunicació.

Apartat 7
Esmena 9
GP de Ciutadans (13)
De supressió de l’apartat 7 de l’article 4

4.7 L’entitat gestora, un cop presentada la sol·licitud amb la declaració respon-
sable, garantirà a l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval 
tindrà caràcter reglat.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de l’apartat 7 de l’article 4

«Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura
[...]
7. L’entitat gestora, un cop s’hagi resolt favorablement l’expedient, garantirà a 

l’entitat emisora de l’aval amb un dipòsit a càrrec del fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya»

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
D’addició a l’article 4.7

L’entitat gestora, un cop presentada la sol·licitud amb la declaració responsable, 
garantirà a l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del Fons 
Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval tindrà 
caràcter reglat en els termes de la resolució del procediment que es reguli reglamen-
tàriament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 10 i 
11, amb la redacció següent:

«7. L’entitat o òrgan gestor, si l’expedient es resol favorablement, ha de garantir a 
l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del Fons Complemen-
tari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval té caràcter reglat i 
s’ha de formalitzar d’acord amb el procediment establert per reglament.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 8 i 9.
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TEXT PRESENTAT

Article 5. Obligació de retorn
5.1 En el cas que arribés a existir pronunciament judicial ferm i, si escau, s’hagin 

esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacio-
nals, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de 
falta o delicte per part de les persones beneficiàries, es generarà un crèdit de dret 
públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels 
interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades 
amb càrrec al Fons.

5.2 L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generali-
tat i aquesta ha de realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva recaptació, 
àdhuc el procediment executiu de recaptació d’acord amb el que estableix la nor-
mativa vigent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De supressió d’una part de l’apartat 1 de l’article 5

«Article 5. Obligació de retorn
5.1 En el cas que arribés a existir pronunciament judicial ferm i, si escau, s’hagin 

esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacio-
nals, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de 
falta o delicte per part de les persones beneficiàries, es generarà un crèdit de dret 
públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels 
interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades 
amb càrrec al Fons.»

Esmena 13
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 5, que quedaria redactat de la següent manera

Article 5. Obligació de retorn
5.1. Amb caràcter immediat a la constatació d’alguna de les causes d’exclusió 

de cobertura previstes en aquesta Llei o en tot cas quan no es puguin obviar indicis 
objectius de l’actuació amb dol, negligència o culpa greus, es generarà un crèdit de 
dret públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com 
dels interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectu-
ades amb càrrec al Fons.

5.2. L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Genera-
litat i aquesta ha de realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva recap-
tació, àdhuc el procediment executiu de recaptació d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació i addició de dos apartats a l’article 5

Obligació de retorn
5.1 En el cas que arribés a existir pronunciament judicial ferm i, si escau, s’hagin 

esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacio-
nals, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de 
falta o delicte per part de les persones beneficiàries, es generarà un crèdit de dret 
públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels 
interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades 
amb càrrec al Fons.
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5.2 L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generalitat 
i aquesta ha de realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva recaptació, àd-
huc el procediment executiu de recaptació d’acord amb el que estableix la normativa 
vigent en el moment que consideri oportú

5.3 En el cas que les persones beneficiàries interposin recurs d’empara davant 
del Tribunal Constitucional o presentin una demanda al Tribunal Europeu de 
Drets humans, la Generalitat de Catalunya no podrà exercir l’acció de retorn fins 
que es dicti sentència o resolució per part d’aquests Tribunals que tingui caràcter 
desestimatori o bé declari la inadmissió del recurs o bé no permeti la revisió de la 
sentència dictada pels tribunals estatals

En el cas que la Sentència del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeu 
de Drets Humans fossin estimatòries del recurs interposat, l’exercici de l’acció de 
retorn quedaria condicionada al que disposi la sentència que dictin els tribunals 
estatals

5.4 D’acord amb la normativa general de recaptació, els beneficiaris poden sol·
licitar l’ajornament de l’acció de retorn. Reglamentàriament, s’establirà la forma 
en què el beneficiari pot fer efectiva la petició d’ajornament, les condicions per 
atorgar·lo, el marc temporal previst i el procediment i la resolució administrativa 
procedents per tal que la Generalitat tingui la garantia que l’obligació de retorn 
es farà efectiva

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana un text transaccional entre la redacció del projecte i l’es-
mena 14, amb la redacció següent:

«Article 5. Obligació de retorn
1. Si es produeix un pronunciament judicial ferm i, si escau, s’han esgotat totes 

les vies d’impugnació jurisdiccionals, estatals i internacionals, es confirma l’existèn-
cia de responsabilitat comptable o civil derivada d’un delicte per part dels benefi-
ciaris i s’ha executat la garantia, es genera un crèdit de dret públic de devolució per 
part dels beneficiaris dels imports garantits, i també dels interessos i de les despeses 
que s’hagin produït per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons Comple-
mentari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

2. L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generalitat 
i aquesta ha de dur a terme totes les actuacions necessàries per a recaptar l’import 
corresponent, fins i tot el procediment executiu de recaptació, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent.

3. Els beneficiaris, d’acord amb la normativa general de recaptació, poden sol·li-
citar l’ajornament de l’acció de retorn. En tot cas, la resolució administrativa d’ajor-
nament, si s’escau, ha de garantir que l’obligació de retorn es faci efectiva.

4. Si els beneficiaris interposen un recurs d’empara davant del Tribunal Constitu-
cional o presenten una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans, la Genera-
litat pot no exercir l’acció de retorn fins que aquests tribunals no dictin una sentèn-
cia que tingui caràcter desestimatori o una resolució que en declari la inadmissió, 
o bé que no permeti la revisió de la sentència dictada pels tribunals estatals. Si la 
sentència del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeu de Drets Humans esti-
ma el recurs interposat o la demanda presentada, l’exercici de l’acció de retorn resta 
condicionat, si escau, al que disposi la sentència que dictin els tribunals estatals.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 12 i 13.
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TEXT PRESENTAT

Article 6. Actuacions per a la dotació al Fons Complementari de Riscos
6.1 El Departament competent en matèria de finances ha de realitzar les ac-

tuacions corresponents per a la dotació dels recursos econòmics necessaris per al 
FCRCAT. Amb aquesta finalitat, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, s’entendrà 
dotat el fons per l’import establert en l’article 1 i s’han d’efectuar les actuacions ne-
cessàries per a aquesta dotació.

6.2 S’estableix com a modalitat de control per a les operacions necessàries per a 
la dotació del FCRCAT, el control posterior, amb les finalitats i el procediment es-
tablert pel Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter 
administratiu, tributari i de control financer.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 15
GP de Ciutadans (15)
De supressió de l’article 6

Article 6. Actuacions per a la dotació al Fons Complementari de Riscos
6.1 El Departament competent en matèria de finances ha de realitzar les actuacions 

corresponents per a la dotació dels recursos econòmics necessaris per al FCRGC.  
Amb aquesta finalitat, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, s’entendrà dotat el 
fons per l’import establert en l’article 1 i s’han d’efectuar les actuacions necessàries 
per a aquesta dotació.

6.2 S’estableix com a modalitat de control per a les operacions necessàries per a 
la dotació del FCRCAT, el control posterior, amb les finalitats i el procediment es-
tablert pel Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter 
administratiu, tributari i de control financer.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 15.

Addició de disposicions addicionals
Esmena 16
GP de Ciutadans (16)
D’addició d’una disposició addicional primera, que quedaria redactada així

Disposició addicional primera. Especial deure dels membres de Govern de vigi-
lància, diligència i recuperació del patrimoni públic menyscabat o malversat

1. En protecció del dret constitucional dels ciutadans de que la seva contribució 
al sosteniment de la despesa pública respongui als interessos generals amb objec-
tivitat, i amb l’objectiu de prevenir i impedir la corrupció i el frau, els membres de 
Govern de la Generalitat i l’Administració que aquest encapçala tenen un especial 
deure de diligència i vigilància pel qual han d’instar totes les accions i procediments 
judicials, inclosos els penals, que siguin necessaris per perseguir la indemnitat pa-
trimonial dels recursos públics davant de qualsevol actuació d’autoritats i personal 
al servei de la Administració que els hagi menyscabat, especialment quan aquella 
sigui contrària a la llei i la Constitució.

2. En tot cas, els membres de Govern, els alts càrrecs i els servidors de l’Adminis-
tració s’abstindran d’adoptar qualsevol actuació que tingui per efecte:

i. Impedir o obstaculitzar la bona fi de les accions i procediments que s’hagin 
d’iniciar en compliment de l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional.

ii. Col·laborar, cooperar o ajudar a encobrir o evitar les conseqüències legals de 
les autoritats i/o personal al servei de l’Administració responsable del menyscaba-
ment o la malversació dels recursos públics.
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Esmena 17
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’una disposició addicional segona, que quedaria redactada 
de la següent manera

Disposició addicional segona. Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’or-
ganització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Es modifica l’article 2.6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels ser-
veis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat 
de la manera següent:

6. Els advocats de la Generalitat han de desenvolupar les seves funcions en rè-
gim de dedicació exclusiva, amb incompatibilitat respecte de qualsevol altra activi-
tat professional. En cap cas podran els advocats de la Generalitat actuar contra els 
interessos de la Generalitat, sigui assessorant aquells que amb els seus actes han 
perjudicat la Generalitat, sigui representant-los, sigui associant-se, col·laborant o 
assessorant els advocats o els bufets professionals que els representen. Si mai rebes-
sin cap ordre superior en aquest sentit, tindran el deure de negar-s’hi.

6 bis. Del règim establert a l’apartat 6 s’exceptuen únicament les activitats pú-
bliques compatibles, l’administració del patrimoni personal i familiar, les activitats 
culturals o científiques no habituals i la docència en centres educatius.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 16 i 17.

TEXT PRESENTAT

Disposició transitòria
1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 

seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances.

2. Per al cas que no sigui possible quan entri en vigor aquest Decret llei aplicar 
el que preveu el punt 7 de l’article 4 i amb caràcter excepcional, l’entitat gestora pot 
atorgar la garantia mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, sense perjudici que si-
gui substituïda posteriorment pel que disposa el precepte esmentat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Ciutadans (19)
De supressió de la disposició transitòria

Disposició transitòria
1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 

seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances.

2. Per al cas que no sigui possible quan entri en vigor aquest Decret llei aplicar 
el que preveu el punt 7 de l’article 4 i amb caràcter excepcional, l’entitat gestora pot 
atorgar la garantia mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, sense perjudici que si-
gui substituïda posteriorment pel que disposa el precepte esmentat.

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició al final de l’apartat 1 de la disposició transitòria

«Disposició transitòria
1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 

seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
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gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances, i què no podrà ser per un 
temps superior a 1 any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.»

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
D’addició d’un nou paràgraf al primer apartat de la disposició transitòria

1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la 
seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva 
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances. En conseqüència, es modi-
fica l’article 6 del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, al qual s’afegeix un nou apartat amb 
el redactat següent:

«5. L’Institut Català de Finances de forma excepcional i temporal exerceix la 
funció d’entitat gestora del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Ca-
talunya (FRCAT). Aquesta atribució es deixarà sense efectes quan es creï o s’atribu-
eix a una entitat gestora ja existent la gestió de l’esmentat fons.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 20 i 
24, que esdevindrà una nova disposició final, amb la redacció següent:

Primera. Modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances
S’afegeix una disposició transitòria al text refós de la Llei de l’Institut Català de 

Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de setembre, amb el text se-
güent:

«Disposició transitòria
»L’Institut Català de Finances s’ha d’encarregar de la gestió provisional del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el Govern no cons-
titueixi l’entitat gestora del Fons o n’encarregui la gestió a una entitat ja constituï-
da, o bé l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finances.»

La Ponència recomana una esmena tècnica per la qual es redistribueix el text de 
la disposició transitòria, i se n’adapta la redacció en coherència amb la nova dispo-
sició final recomanada, de la manera següent:

«Disposicions transitòries
Primera. Gestió provisional del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 

de Catalunya
Mentre el Govern no constitueixi l’entitat gestora del Fons Complementari de 

Riscos de la Generalitat de Catalunya o n’encarregui la gestió a una entitat ja cons-
tituïda o bé l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finan-
ces, se n’encomana la gestió, excepcionalment i provisionalment, a l’Institut Català 
de Finances.

Segona. Atorgament excepcional de la garantia
Si, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no és possible aplicar el que 

estableix l’article 4.7, l’entitat o òrgan gestor, excepcionalment, pot atorgar la ga-
rantia per qualsevol mitjà admès en dret, sens perjudici que posteriorment aquesta 
garantia sigui substituïda d’acord amb el que estableix el dit article 4.7.»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica, que esdevindrà disposi-
ció derogatòria, amb la redacció següent:

«Disposició derogatòria. Derogació del Decret llei 15/2021
Es deroga el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complemen-

tari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.»
La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 18 i 19.
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Addició de disposicions derogatòries
Esmena 21
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’una disposició derogatòria única, que quedaria redactada de la 
següent manera

Disposició derogatòria única
Se suprimeix el Fons Complementari de Riscos creat a l’empara del Decret llei 

15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Genera-
litat de Catalunya, i s’ordena que els deu milions d’euros amb què va ser dotat siguin 
retornats al Departament d’on van procedir.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 21.

TEXT PRESENTAT

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 22
GP de Ciutadans (21)
De modificació de la disposició final, que quedaria redactada de la següent 
manera

Disposició final segona
Aquest Decret llei entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 23
GP de Ciutadans (20)
D’addició de la disposició final primera

Disposició final primera
S’habilita i s’imposa el mandat al Govern de la Generalitat perquè, en el termini 

de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, dicti totes les disposicions que 
siguin necessàries per al seu desplegament i aplicació.

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’una nova disposició final primera

Disposició final primera. Modificació del Decret Legislatiu 4/2021, de 24 de se-
tembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances

S’afegeix una disposició transitòria al Decret Legislatiu 4/2021, de 24 de setem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, que 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria
L’Institut Català de Finances s’encarregarà de la gestió provisional del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT), creat per la 
Llei X/XX, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Cata-
lunya, mentre no es constitueixi l’entitat gestora del fons o s’encarregui la seva ges-
tió a una entitat ja constituïda»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 20 i 
24, que esdevindrà una nova disposició final, amb la redacció següent:

Primera. Modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances
S’afegeix una disposició transitòria al text refós de la Llei de l’Institut Català de 

Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de setembre, amb el text se-
güent:

«Disposició transitòria
»L’Institut Català de Finances s’ha d’encarregar de la gestió provisional del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el Govern no cons-
titueixi l’entitat gestora del Fons o n’encarregui la gestió a una entitat ja constituï-
da, o bé l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finances.»

La Ponència recomana una esmena tècnica, que esdevindrà una nova disposició 
final, amb la redacció següent:

«Segona. Habilitació normativa
»S’habilita el Govern per al desplegament i l’execució d’aquesta llei, que inclou 

la modificació, si escau, dels models de sol·licitud i de declaració responsable in-
closos en l’annex, per ordre del titular del departament competent en matèria de 
finances.»

La Ponència no fa cap recomanació de les esmenes 22 i 23.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

I
El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques compor-

ta que cap servidor públic es pugui veure perjudicat com a conseqüència de l’exer-
cici legítim del càrrec públic que ocupa. Aquest principi ha estat consolidat per la 
jurisprudència del Tribunal Suprem que, en la Sentència de 8 de juliol del 2020 
entre d’altres, li atorga caràcter general tot establint que el principi d’indemnitat o 
rescabalament no es limita només als cossos i forces de seguretat, sinó que s’estén 
a la totalitat de treballadors i treballadores públics, en tant que es configura com a 
inherent al sentit instrumental de tota administració, en la mesura que els qui ser-
veixen no actuen en interès propi sinó en interès públic, en interès de tothom. En 
conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els servidors públics sofreixen un 
mal o perjudici en la realització del servei, sense que hi concorri culpa o negligèn-
cia, han de ser rescabalats. Aquest principi està recollit a l’article 14.f) del text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, que, de forma expressa inclou, entre els drets individuals 
dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la protecció de l’Administra-
ció en els procediments que se segueixen davant de qualsevol ordre jurisdiccional 
com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions. En l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya, i amb la mateixa finalitat, l’article 9 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
disposa que l’advocat de la Generalitat pot assumir la representació i la defensa dels 
membres del Govern, dels alts càrrecs i dels funcionaris i empleats públics de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels seus organismes, sigui quina sigui llur posició 
processal, quan els procediments se segueixin per actes o omissions relacionats amb 
l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del representat i els de la Generalitat 
siguin oposats o contradictoris. D’altra banda, la protecció d’aquests drets no seria 
completa si no comportés igualment el dret a ser beneficiari de les garanties neces-
sàries per fer front a les reclamacions que contra els empleats públics es puguin pre-
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sentar, per tal d’evitar que aquestes reclamacions puguin suposar un perjudici en el 
patrimoni personal de les persones involucrades.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 25
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’apartat I de l’exposició de motius, que quedaria redactat de la 
següent manera

I
El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques compor-

ta que cap empleat públic es pugui veure perjudicat com a conseqüència de l’exercici 
legal de la funció pública que ocupa i per a la qual ha estat degudament nomenat. 
Aquest principi ha estat consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem que, 
en la Sentència de 8 de juliol del 2020, entre d’altres, li atorga caràcter general tot 
establint que el principi d’indemnitat o rescabalament no es limita només als cossos 
i forces de seguretat, sinó que s’estén a la totalitat d’empleats i empleades públics, 
en tant que es configura com a inherent al sentit instrumental de tota administració, 
en la mesura que els qui serveixen no actuen en interès propi sinó en interès públic, 
en interès de tothom. En conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els em-
pleats públics sofreixen un mal o perjudici en la realització del servei, sense que hi 
concorri culpa o negligència, han de ser rescabalats. Aquest principi està recollit a 
l’article 14.f) del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que, de forma expressa inclou, 
entre els drets individuals dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la 
protecció de l’Administració en els procediments que se segueixen com a conseqüèn-
cia de l’exercici de les seves funcions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 25.

TEXT PRESENTAT

II
Els alts càrrecs i els membres del Govern gaudeixen igualment de garanties i 

principis que els protegeixen en l’exercici dels seus càrrecs i funcions. D’acord amb 
l’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat di-
rigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat i, en conseqüència, les seves 
actuacions i decisions es regeixen pel principi de discrecionalitat, la qual cosa els 
atorga un ampli marge de decisió per a la definició de les seves polítiques públiques 
i de les actuacions que en formen part. L’autonomia política de les comunitats autò-
nomes i la seva capacitat d’autogovern, en paraules del Tribunal Constitucional, es 
manifesta sobretot en la capacitat d’elaborar les seves polítiques públiques en ma-
tèries de la seva competència (SSTC 13/1992 FJ.7 i 192/2000 FJ.7). En conseqüèn-
cia, el control jurisdiccional dels actes polítics del Govern es troba residenciat d’una 
banda, en la jurisdicció contenciosa administrativa mitjançant un control debilitat i 
limitat als aspectes formals, procedimentals i competencials (és a dir, els elements 
reglats dels actes) i, de l’altra, en la jurisdicció constitucional. Els actes polítics del 
Govern i l’exercici de les seves potestats discrecionals només estan sotmesos a la 
Constitució i al bloc de la constitucionalitat, en el qual s’insereix l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, i el seu control ha de respectar en tot cas el principi de la divisió 
de poders i la posició institucional del Govern, tenint en compte l’existència d’un 
nucli de discrecionalitat indisponible.
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L’exercici per part del Govern de la direcció política inclou tant l’establiment de 
directrius com de polítiques públiques però, a més, els membres del Govern, en l’exer-
cici de les seves funcions, gaudeixen de tots els drets fonamentals constitucionalment 
protegits, com la llibertat d’expressió, el dret de reunió o la llibertat d’informació amb 
caràcter reforçat, com ha reconegut reiteradament la jurisprudència del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans; de forma que l’exercici lícit d’aquests drets en cap cas pot 
comportar un perjudici econòmic a la Generalitat de Catalunya. En el mateix sentit, 
tampoc es pot fer responsable d’aquestes actuacions els empleats públics que hagin 
intervingut en les actuacions administratives corresponents donant compliment a tots 
els tràmits legalment preceptius, ja que el control d’oportunitat està especialment ve-
dat, en paraules del Tribunal Constitucional, als òrgans de control o d’intervenció.

Així mateix, i entre les polítiques públiques que, en l’àmbit de les seves com-
petències, correspon definir i dirigir al Govern de la Generalitat, s’hi inclou l’acció 
exterior, que troba el seu fonament en l’article 193 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya i que es configura com un mandat adreçat a la Generalitat per tal que impulsi 
la projecció de Catalunya a l’exterior i en promogui els interessos en aquest àmbit. 
A l’empara d’aquest mandat estatutari el Govern de la Generalitat pot dur a terme 
qualsevol activitat adreçada a la consecució d’aquestes finalitats, tant en l’exerci-
ci de les seves competències com en defensa dels seus interessos, amb l’únic límit 
constitucional de les relacions internacionals que corresponen a la competència de 
l’Estat, així com d’altres competències estatals amb projecció exterior, com la sa-
nitat exterior o el comerç exterior. Tanmateix, el reconeixement de l’acció exterior 
de les comunitats autònomes és fins i tot anterior al vigent Estatut d’autonomia ja 
que, com han assenyalat la doctrina i la jurisprudència constitucional, troba el seu 
fonament constitucional en el principi d’autonomia previst als articles 2 i 147 de la 
Constitució, en tant que constitueix un instrument ordinari per a l’exercici de les se-
ves competències i la defensa dels seus interessos.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 26
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’apartat II de l’exposició de motius, que quedaria redactat de la 
següent manera

II
Ateses aquestes circumstàncies, aquesta llei crea el Fons Complementari de Ris-

cos de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu la cobertura dels riscos en 
què hagin pogut incórrer els funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal 
laboral en l’exercici legal de les funcions que tenen encomanades, i que eventual-
ment no estiguin coberts per les pòlisses d’assegurances que subscriu la Generalitat 
de Catalunya. Queden, doncs, expressament exclosos de l’àmbit subjectiu d’aquest 
fons tots aquells que deuen el seu nomenament a la designació política: funcionaris 
eventuals, alts càrrecs i membres del Govern.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 26.

TEXT PRESENTAT

III
Per fer front a les seves responsabilitat i obligacions legals de protecció dels servi-

dors públics, la Generalitat de Catalunya té subscrites pòlisses de responsabilitat ci-
vil per a la cobertura dels riscos en què puguin incórrer. En conseqüència, en cas de 
sinistre, es posen en marxa els mecanismes de cobertura corresponents. Tanmateix, 
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aquesta situació s’ha alterat i actualment es produeix una exclusió de determinats ris-
cos de les pòlisses subscrites, exclusió que, eventualment, pot tenir efectes retroactius.

Aquest canvi afecta situacions molt diverses en què es poden trobar els servidors 
públics i que s’han anat incrementant en els darrers anys. Així, afecta de forma ne-
gativa els drets dels funcionaris i funcionàries, alts càrrecs, directius i, fins i tot els 
membres del Govern que s’hi han vist involucrats. Per tant, es necessari i urgent que 
la Generalitat adopti les mesures complementàries als mecanismes existents adreça-
des a garantir i protegir el dret a la indemnitat de les persones afectades en l’exercici 
de les seves funcions almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que de-
clari amb caràcter ferm la seva responsabilitat disciplinària, comptable o penal. Un 
dels supòsits que fan necessària i urgent aquesta actuació per la situació de vulnera-
bilitat en què es troben les persones afectades davant d’una decisió administrativa no 
ferma, són les actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Cuentas, Sector públic au-
tonòmic (inf. fisc. destinació recursos assignats a l’execució de polítiques d’acció ex-
terior per part de la Generalitat de Catalunya, en els exercicis 2011 a 2017), objecte de 
la notificació de la liquidació provisional de data 30 de juny d’enguany, que afecta di-
versos alts càrrecs, responsables polítics i funcionaris i funcionàries de la Generalitat.

La brevetat dels terminis en molts d’aquests supòsits i la manca de mecanismes 
per donar cobertura a la situació produïda obliguen la Generalitat de Catalunya a 
adoptar, amb caràcter urgent i general, les mesures necessàries per tal de garantir 
tant el principi d’indemnitat com la protecció dels drets fonamentals de tots els ser-
vidors públics afectats per sinistres no coberts per les pòlisses de responsabilitat ci-
vil i patrimonial actuals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la creació d’un 
fons específic complementari de les pòlisses subscrites.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’apartat III de l’exposició de motius, que quedaria redactat de 
la següent manera

III
D’altra banda, és un principi jurídic consolidat que ningú no pot actuar contra 

si mateix. Així ho recull implícitament l’article 2.6 de la Llei 7/1996 d’organització 
dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que diu ex-
pressament que «en cap cas [els advocats de la Generalitat] poden defensar interes-
sos contra els de la Generalitat, ni prestar serveis o estar associats amb bufets que 
ho facin». En aplicació d’aquest principi, el Fons exclou expressament del seu àmbit 
objectiu, també per als qui estan compresos en l’àmbit subjectiu: (a) la responsabi-
litat comptable, que sempre prové de menyscaptes infligits als cabals públics; (b) els 
riscos que hagin causat un dany a un tercer o a la pròpia Administració derivada de 
l’actuació amb dol, culpa o negligència greus assimilables dels seus responsables; 
(c) qualsevol fet que pugui ser constitutiu de presumptes faltes o delictes contra l’Ad-
ministració pública, l’ordre constitucional, la seguretat col·lectiva o l’ordre públic; i 
(d) qualsevol fet que sigui susceptible de ser tipificat com a falta molt greu segons la 
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 27.
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TEXT PRESENTAT

IV
Aquest Decret llei es dicta a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les 

competències que els apartats 1 i 2 de l’article 159 i 136 de l’Estatut d’autonomia 
atribueixen a la Generalitat de Catalunya, en les matèries de règim jurídic, procedi-
ment i responsabilitat patrimonial de les administracions públiques catalanes, i de 
funció pública, respectivament.

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

A proposta del conseller d’Economia i Hisenda i de la consellera de la Presidèn-
cia i amb la deliberació prèvia del Govern,

ESMENES PRESENTADES

Esmena 28
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’apartat IV de l’exposició de motius, que quedaria redactat de 
la següent manera

IV
Finalment, la disposició addicional primera detalla l’especial deure dels mem-

bres del Govern de vigilància, diligència i recuperació del patrimoni de la Generali-
tat que hagi estat menyscabat o malversat. La disposició addicional segona reforça 
la prohibició que tenen els advocats de la Generalitat de col·laborar per qualsevol 
mitjà amb les persones (o els seus representants legals) que hagin actuat de manera 
perjudicial per a la Generalitat, i els imposa el deure de negar-se a fer-ho tot i que 
rebessin una ordre superior en aquest sentit. Per últim, la disposició derogatòria 
única suprimeix el Fons Complementari de Riscos creat a l’empara del Decret llei 
15/2021 i ordena que els deu milions d’euros amb què va ser dotat siguin retornats 
al Departament que els va aportar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana una esmena tècnica amb la redacció següent:
«Aquesta llei s’aprova a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les com-

petències que l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat en els articles 136, en 
matèria de funció pública; 159.1 i 2, en matèria de règim jurídic, procediment i res-
ponsabilitat patrimonial de les administracions públiques catalanes, i 211, en matè-
ria d’ordenació i regulació de les finances de la Generalitat.»

La Ponència no fa cap recomanació de l’esmena 28.

TEXT PRESENTAT

Títol
Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 

de Catalunya



BOPC 235
14 de febrer de 2022

3.01.01. Projectes de llei 26

TEXT PRESENTAT

Annex

Model de sol·licitud a presentar a l’entitat gestora del Fons*

1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Telèfon de contacte
Adreça electrònica per a notificacions
Manifesto:

2. Fets
 [...] [...].
 [...] [...].
 [...] [...].

3. Responsabilitat solidària
Sí
No

S’adjunta acord
Sí
No

4. En conseqüència, sol·licito:
Que la Generalitat de Catalunya, a través del Fons Complementari de Riscos de 

la Generalitat de Catalunya, doni cobertura econòmica a la quantitat de [...] ...... [...] 
que se’m reclama en concepte de responsabilitat civil/patrimonial/comptable en el 
procediment administratiu/judicial [...]. En el cas que resulti condemnat amb sentèn-
cia ferma en els termes establerts a l’article 5.1 del Decret llei 15/2021, de 6 de juliol, 
em comprometo a retornar els imports garantits, així com les despeses i interessos 
corresponents a aquesta quantitat.

Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant

Les dades que faciliteu seran tractades per l’Institut Català de Finances (en enda-
vant, també l’ICF) o bé per l’entitat gestora que es determini, en qualitat de respon-
sable del tractament, amb la finalitat de procedir a tramitar la sol·licitud de cobertura 
de sinistre d’acord amb el que estableix el Decret llei 15/2021, de 6 de juliol. La base 
jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l’execució 
de la seva petició.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud i 
per donar compliment a les obligacions legals a les quals l’entitat gestora pugui es-
tar sotmesa.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si 
escau, oposició. Podeu exercir aquests efectes per diferents vies.

En el cas que l’entitat gestora sigui l’ICF:
– Per correu electrònic a protecciodedades@icf.cat
– Per escrit a  l’adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6a plana, 

08010 Barcelona.
– També podeu fer-ho a través dels formularis del web http://www.icf.cat/ca/

common/Privacitat/
En tots els casos, sempre podeu efectuar la reclamació pertinent davant del dele-

gat de protecció de dades de l’ICF (o de l’entitat gestora corresponent) dpoICF@icf.
cat o de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

* Institut Català de Finances.

http://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/
http://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/
http://www.apdcat.cat
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Per a més informació, consulteu la política de privacitat de l’ICF a www.icf.cat.
(Les referències a l’ICF es poden substituir per la denominació de l’entitat gesto-

ra que en el futur pugui gestionar el Fons).
(Adjuntar declaració responsable sobre el compliment de les condicions legals i 

documentació acreditativa de l’existència del procediment administratiu/judicial i 
de la quantitat reclamada.)

TEXT PRESENTAT

Model de declaració responsable sobre el compliment de les condicions 
legals
Dades de la persona declarant (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte 

i adreça electrònica per a notificacions), departament de la Generalitat o entitat del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya on presta o ha prestat serveis (...............), 
període de prestació dels serveis (... [...] [...].).

Declaro responsablement que:
a) No existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 

realitzades.
b) El risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Admi-

nistració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic.
c) La Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona afectada 

i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment ju-
dicial de reclamació de responsabilitat civil.

Autoritzo la Generalitat de Catalunya i l’òrgan gestor del fons per tal que puguin 
sol·licitar, si escau, la informació necessària per al control i seguiment de la sol·li-
citud i realitzar les consultes necessàries per comprovar l’acreditació d’aquests fet.

(Lloc, data i signatura de la persona declarant)

II. Resum de recomanacions

Total d’esmenes presentades: 28.

Esmenes transaccionades (5)
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
10 i 24.

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana

11, 14 i 20.

Esmenes no recomanades (23)
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
12 i 19.

Grup Parlamentari de Ciutadans
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27 i 28.
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III. Predictamen

Preàmbul

I
El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques com-

porta que cap servidor públic no es pugui veure perjudicat com a conseqüència de 
l’exercici legítim del càrrec públic que ocupa. Aquest principi ha estat consolidat per 
la jurisprudència del Tribunal Suprem, que, en la Sentència del 8 de juliol de 2020, 
entre d’altres, li atorga caràcter general tot establint que el principi d’indemnitat o 
rescabalament no es limita només als cossos i forces de seguretat, sinó que s’estén a 
tots els treballadors públics, en tant que es configura com a inherent al sentit instru-
mental de tota administració, en la mesura que els qui serveixen no actuen en interès 
propi sinó en interès públic, en interès de tothom.

En conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els servidors públics patei-
xen un mal o perjudici en la prestació del servei, sense que hi hagi culpa o negligèn-
cia, han d’ésser rescabalats. Aquest principi està recollit per l’article 14.f del text re-
fós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre, que, de manera expressa inclou, entre els drets individuals 
dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la protecció de l’Administració 
en els procediments que se segueixen davant de qualsevol ordre jurisdiccional com 
a conseqüència de l’exercici de llurs funcions.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i amb la mateixa finalitat, l’article 9 de 
la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, disposa que l’advocat de la Generalitat pot assumir 
la representació i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels fun-
cionaris i empleats públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organis-
mes, sigui quina sigui llur posició processal, quan els procediments se segueixin per 
actes o omissions relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del 
representat i els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris.

D’altra banda, la protecció d’aquests drets no seria completa si no comportés 
igualment el dret a ésser beneficiari de les garanties necessàries per a fer front a 
les reclamacions que es presentin contra els empleats públics, per tal d’evitar que 
aquestes reclamacions puguin comportar un perjudici en el patrimoni personal de 
les persones involucrades.

II
Els alts càrrecs i els membres del Govern gaudeixen igualment de garanties i 

principis que els protegeixen en l’exercici de llurs càrrecs i funcions. D’acord amb 
l’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern dirigeix l’acció po-
lítica i l’Administració de la Generalitat i, en conseqüència, les seves actuacions i 
decisions es regeixen pel principi de discrecionalitat, la qual cosa li atorga un ampli 
marge de decisió per a definir les polítiques públiques i les actuacions que en formen 
part. L’autonomia política de les comunitats autònomes i llur capacitat d’autogovern, 
en paraules del Tribunal Constitucional, es manifesta sobretot en la capacitat d’ela-
borar llurs polítiques públiques en matèries de llur competència (sentències del Tri-
bunal Constitucional 13/1992, fonament jurídic 7, i 192/2000, fonament jurídic 7).

En conseqüència, el control jurisdiccional dels actes polítics del Govern corres-
pon, d’una banda, a la jurisdicció contenciosa administrativa mitjançant un control 
afeblit i limitat als aspectes formals, procedimentals i competencials –és a dir, els 
elements reglats dels actes– i, de l’altra, a la jurisdicció constitucional. Els actes po-
lítics del Govern i l’exercici de les seves potestats discrecionals només estan sotme-
sos a la Constitució i al bloc de la constitucionalitat, en el qual s’insereix l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i llur control ha de respectar en tot cas el principi de la 
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divisió de poders i la posició institucional del Govern, tenint en compte l’existència 
d’un nucli de discrecionalitat indisponible.

L’exercici per part del Govern de la direcció política inclou tant l’establiment de 
directrius com de polítiques públiques, però, a més, els membres del Govern, en 
l’exercici de llurs funcions, gaudeixen de tots els drets fonamentals constitucional-
ment protegits, com la llibertat d’expressió, el dret de reunió o la llibertat d’infor-
mació amb caràcter reforçat, com ha reconegut reiteradament la jurisprudència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans, de manera que l’exercici lícit d’aquests drets 
en cap cas no pot comportar un perjudici econòmic a la Generalitat. En el mateix 
sentit, tampoc no es pot fer responsable d’aquestes actuacions els empleats públics 
que hagin intervingut en les actuacions administratives corresponents complint tots 
els tràmits legalment preceptius, ja que el control d’oportunitat està especialment 
vedat, en paraules del Tribunal Constitucional, als òrgans de control o d’intervenció.

Així mateix, entre les polítiques públiques que, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, correspon definir i dirigir al Govern, s’hi inclou l’acció exterior, que es fona-
menta en l’article 193 de l’Estatut d’autonomia i que es configura com un manament 
adreçat a la Generalitat per tal que impulsi la projecció de Catalunya a l’exterior i en 
promogui els interessos en aquest àmbit. A l’empara d’aquest manament estatutari el 
Govern pot acomplir qualsevol activitat adreçada a la consecució d’aquestes finali-
tats, tant en l’exercici de les seves competències com en defensa dels seus interessos, 
amb l’únic límit constitucional de les relacions internacionals que corresponen a la 
competència de l’Estat, i també d’altres competències estatals amb projecció exte-
rior, com la sanitat exterior o el comerç exterior.

Tanmateix, el reconeixement de l’acció exterior de les comunitats autònomes és 
fins i tot anterior al vigent Estatut d’autonomia, ja que, com han assenyalat la doc-
trina i la jurisprudència constitucional, té el fonament constitucional en el principi 
d’autonomia que estableixen els articles 2 i 147 de la Constitució, en tant que és un 
instrument ordinari per a l’exercici de llurs competències i la defensa de llurs inte-
ressos.

III
Per a fer front a les seves responsabilitats i obligacions legals de protecció dels 

servidors públics, la Generalitat té subscrites pòlisses de responsabilitat civil per a 
la cobertura dels riscos en què puguin incórrer. En conseqüència, en cas de sinistre, 
es posen en marxa els mecanismes de cobertura corresponents. Tanmateix, aquesta 
situació s’ha alterat i actualment s’exclouen determinats riscos de les pòlisses subs-
crites, exclusió que, eventualment, pot tenir efectes retroactius.

Aquest canvi afecta situacions molt diverses en què es poden trobar els servidors 
públics i que s’han anat incrementant els darrers anys. Així, afecta negativament 
els drets dels funcionaris, els alts càrrecs, els directius i, fins i tot, els membres del 
Govern que s’hi han vist involucrats. Per tant, és necessari i urgent que la Genera-
litat adopti mesures complementàries als mecanismes existents adreçades a garan-
tir i protegir el dret a la indemnitat de les persones afectades en l’exercici de llurs 
funcions, almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que declari amb 
caràcter ferm llur responsabilitat disciplinària, comptable o penal. Un dels supòsits 
que fan necessària i urgent aquesta actuació per la situació de vulnerabilitat en què 
es troben les persones afectades davant d’una decisió administrativa no ferma són 
les Actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Comptes, sector públic autonòmic 
(informe de fiscalització de la destinació dels recursos assignats a l’execució de po-
lítiques d’acció exterior per part de la Generalitat en els exercicis 2011 a 2017), ob-
jecte de la notificació de la liquidació provisional amb data del 30 de juny de 2021, 
que afecta diversos alts càrrecs, responsables polítics i funcionaris de la Generalitat.

La brevetat dels terminis en molts d’aquests supòsits i la manca de mecanismes 
per a donar cobertura a la situació produïda obliguen la Generalitat a adoptar, amb 
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caràcter urgent i general, les mesures necessàries per a garantir tant el principi d’in-
demnitat com la protecció dels drets fonamentals de tots els servidors públics afec-
tats per sinistres no coberts per les pòlisses de responsabilitat civil i patrimonial ac-
tuals de la Generalitat, mitjançant un fons específic complementari de les pòlisses 
subscrites.

IV
Aquesta llei s’aprova a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les competèn-

cies que l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat en els articles 136, en matèria 
de funció pública; 159.1 i 2, en matèria de règim jurídic, procediment i responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques catalanes, i 211, en matèria d’ordenació i 
regulació de les finances de la Generalitat

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Article 1 bis. Finalitat del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
El Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) és l’ins-

trument per a fer front a les obligacions legals que corresponen a la Generalitat amb 
relació als riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, pa-
trimonial i comptable subscrites per la Generalitat per sinistres que puguin afectar les 
persones compreses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei en l’exercici de llur càrrec o fun-
cions que es puguin veure afectades en llur patrimoni per resolucions o actes adminis-
tratius o judicials en procediments administratius o judicials que no hagin conclòs amb 
resolució ferma

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
S’inclouen en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquesta llei les persones que tinguin o 

hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels 
ens i organismes del seu sector públic, d’alts càrrecs i de membres del Govern de la Ge-
neralitat

Article 2 bis. Dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
La dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalu-

nya es fixa inicialment en 10 milions d’euros. Anualment s’hi ha de fer una aportació per 
un import almenys igual a les liquidacions que s’hagin dut a terme l’any anterior amb 
càrrec a aquest fons, amb l’actualització corresponent

Article 2 ter. Gestió del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 
de Catalunya
El Govern pot encomanar la gestió del Fons Complementari de Riscos de la Genera-

litat de Catalunya a una entitat gestora constituïda a aquest efecte o a una entitat gestora 
ja existent, o bé pot determinar que l’assumeixi directament el departament competent 
en matèria de finances

Article 3. Riscos coberts
Els riscos que cobreix el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Ca-

talunya són els que pateixen les persones incloses en l’àmbit subjectiu d’aquesta llei 
i que estan exclosos de la cobertura de les pòlisses d’assegurances de responsabili-
tat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat, per tal de cobrir les 
obligacions que, d’acord amb la normativa vigent, li correspon assumir directament 
pels danys corporals i materials i les conseqüències directes d’aquests danys, pels 
perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials o corporals 
previs, causats per acció o omissió a terceres persones en l’exercici de llur activitat, 
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i també per la responsabilitat civil professional, inclosa la responsabilitat comptable, 
mentre no hi recaigui una sentència ferma.

Article 4. Condicions per a sol·licitar la cobertura
1. La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons Complementari de Riscos de la 

Generalitat de Catalunya es duu a terme amb la presentació prèvia d’una sol·licitud, 
d’acord amb el model inclòs a l’annex d’aquesta llei, davant l’entitat o òrgan gestor 
del Fons. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable en què 
la persona sol·licitant manifesti que compleix les condicions següents:

a) Que no existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 
realitzades.

b) Que el risc no està cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Admi-
nistració de la Generalitat o per alguna entitat del seu sector públic.

c) Que la Generalitat no ha iniciat cap acció contra la persona afectada ni, en 
particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment judicial 
de reclamació de responsabilitat civil.

2. Sens perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presentació 
de la sol·licitud, l’entitat o òrgan gestor l’ha de comunicar, perquè sigui verificada, 
als òrgans següents:

a) Pel que fa a l’apartat 1.a, als òrgans competents en matèria de representació i 
defensa jurídica de la Generalitat.

b) Pel que fa a l’apartat 1.b, als òrgans competents en matèria d’assegurances de 
la Generalitat.

c) Pel que fa a l’apartat 1.c, simultàniament a tots els departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat perquè en verifiquin el compliment amb relació als departa-
ments mateixos i a les entitats que hi són adscrites o que en depenen.

3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració responsable com-
porta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de retorn, 
sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pugui 
donar lloc.

4. El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolució 
o l’acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot ha-
ver conclòs per resolució judicial ferma.

5. Si els afectats pel perjudici patrimonial ho són en concepte de responsabilitat 
solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de l’import reclamat i, si 
no hi ha acord entre els afectats, s’ha de distribuir proporcionalment entre ells. En 
tot cas, la garantia no pot superar individualment el 50 % del total a distribuir, lle-
vat que l’import reclamat no superi el 5 % del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya.

6. Els òrgans competents han de dur a terme la verificació que estableix aquest 
article en un termini de deu dies a comptar de l’endemà del dia que reben la comu-
nicació.

7. L’entitat o òrgan gestor, si l’expedient es resol favorablement, ha de garantir a 
l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del Fons Complemen-
tari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval té caràcter reglat  
i s’ha de formalitzar d’acord amb el procediment establert per reglament.

Article 5. Obligació de retorn
1. Si es produeix un pronunciament judicial ferm i, si escau, s’han esgotat totes 

les vies d’impugnació jurisdiccionals, estatals i internacionals, es confirma l’exis-
tència de responsabilitat comptable o civil derivada d’un delicte per part dels bene-
ficiaris i s’ha executat la garantia, es genera un crèdit de dret públic de devolució per 
part dels beneficiaris dels imports garantits, i també dels interessos i de les despeses 
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que s’hagin produït per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons Comple-
mentari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

2. L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generalitat 
i aquesta ha de dur a terme totes les actuacions necessàries per a recaptar l’import 
corresponent, fins i tot el procediment executiu de recaptació, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent.

3. Els beneficiaris, d’acord amb la normativa general de recaptació, poden sol·licitar 
l’ajornament de l’acció de retorn. En tot cas, la resolució administrativa d’ajornament, 
si s’escau, ha de garantir que l’obligació de retorn es faci efectiva

4. Si els beneficiaris interposen un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucio-
nal o presenten una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans, la Generalitat pot 
no exercir l’acció de retorn fins que aquests tribunals no dictin una sentència que tingui 
caràcter desestimatori o una resolució que en declari la inadmissió, o bé que no perme-
ti la revisió de la sentència dictada pels tribunals estatals. Si la sentència del Tribunal 
Constitucional o del Tribunal Europeu de Drets Humans estima el recurs interposat o 
la demanda presentada, l’exercici de l’acció de retorn resta condicionat, si escau, al que 
disposi la sentència que dictin els tribunals estatals

Article 6. Actuacions per a la dotació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya
1. El departament competent en matèria de finances ha de dur a terme les actua-

cions corresponents per a dotar el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 
de Catalunya dels recursos econòmics necessaris.

2. La modalitat de control de les operacions necessàries per a la dotació del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya és el control poste-
rior, amb les finalitats i el procediment que estableix el Decret llei 46/2020, del 24 
de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control 
financer.

Disposicions transitòries

Primera. Gestió provisional del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
Mentre el Govern no constitueixi l’entitat gestora del Fons Complementari de Riscos 

de la Generalitat de Catalunya o n’encarregui la gestió a una entitat ja constituïda o bé 
l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finances, se n’encoma-
na la gestió, excepcionalment i provisionalment, a l’Institut Català de Finances

Segona. Atorgament excepcional de la garantia
Si, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no és possible aplicar el que es-

tableix l’article 4.7, l’entitat o òrgan gestor, excepcionalment, pot atorgar la garantia per 
qualsevol mitjà admès en dret, sens perjudici que posteriorment aquesta garantia sigui 
substituïda d’acord amb el que estableix el dit article 4.7

Disposició derogatòria. Derogació del Decret llei 15/2021
Es deroga el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari 

de Riscos de la Generalitat de Catalunya

Disposicions finals

Primera. Modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de 
Finances
S’afegeix una disposició transitòria al text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi-

nances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de setembre, amb el text següent:
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«Disposició transitòria
»L’Institut Català de Finances s’ha d’encarregar de la gestió provisional del Fons 

Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el Govern no consti-
tueixi l’entitat gestora del Fons o n’encarregui la gestió a una entitat ja constituïda, o bé 
l’assumeixi directament el departament competent en matèria de finances.»

Segona. Habilitació normativa
S’habilita el Govern per al desplegament i l’execució d’aquesta llei, que inclou la mo-

dificació, si escau, dels models de sol·licitud i de declaració responsable inclosos en l’an-
nex, per ordre del titular del departament competent en matèria de finances

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

de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Model de sol·licitud a presentar a l’entitat gestora del Fons*

1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica per a notificacions:
Manifesto:

2. Fets
 [...] [...].
 [...] [...].
 [...] [...].

3. Responsabilitat solidària
Sí
No

S’adjunta acord
Sí
No

4. En conseqüència, sol·licito:
Que la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Fons Complementari de Riscos 

de la Generalitat de Catalunya, doni cobertura econòmica a la quantitat de [...] ........., 
que se’m reclama en concepte de responsabilitat civil/patrimonial/comptable en el 
procediment administratiu/judicial [...]. En el cas que resulti condemnat amb sentèn-
cia ferma en els termes que estableix l’article 5.1 de la Llei del Fons Complementa-
ri de Riscos de la Generalitat de Catalunya, em comprometo a retornar els imports 
garantits, i també les despeses i els interessos corresponents.

Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant

Les dades que faciliteu seran tractades per l’Institut Català de Finances (en en-
davant, també l’ICF) o bé per l’entitat o òrgan gestor que es determini, en qualitat 
de responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de cobertura 
del sinistre d’acord amb el que estableix la Llei del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat de Catalunya. La base jurídica de legitimació per al tractament de 
les dades personals radica en l’execució de la vostra petició.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a tramitar la sol·licitud i 
per a complir les obligacions legals a les quals l’entitat o òrgan gestor estigui sotmès.

* Institut Català de Finances.
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Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si 
escau, oposició. Podeu exercir aquests drets per diferents vies.

En el cas que l’entitat gestora sigui l’ICF:
– Per correu electrònic, enviant un missatge a protecciodedades@icf.cat.
– Per escrit, a l’adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6a planta, 

08010 Barcelona.
– A través dels formularis del web http://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/.
En tots els casos, sempre podeu presentar la reclamació pertinent davant del de-

legat de protecció de dades de l’ICF (dpoICF@icf.cat) o de l’entitat o òrgan gestor 
corresponent, o bé de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Per a més informació, consulteu la política de privacitat de l’ICF a www.icf.cat.
(Les referències a l’ICF es poden substituir per la denominació de l’entitat o òr-

gan gestor que en el futur gestioni el Fons.)
Adjunteu una declaració responsable sobre el compliment de les condicions le-

gals i la documentació acreditativa de l’existència del procediment administratiu/
judicial i de l’import reclamat.

Model de declaració responsable sobre el compliment de les condicions 
legals

Dades de la persona declarant
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica per a notificacions:
Departament de la Generalitat o entitat del sector públic de la Generalitat on 

presta o ha prestat serveis:
Període de prestació dels serveis:
Declaro responsablement que:
a) No existeix cap resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 

dutes a terme.
b) El risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Admi-

nistració de la Generalitat o per alguna entitat del seu sector públic.
c) La Generalitat no ha iniciat cap acció contra la persona afectada i, en particu-

lar, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment judicial de re-
clamació de responsabilitat civil.

Autoritzo la Generalitat de Catalunya i l’entitat o òrgan gestor del Fons Com-
plementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya per tal que puguin sol·licitar, si 
escau, la informació necessària per al control i seguiment de la sol·licitud i fer les 
consultes necessàries per a acreditar aquests fets.

(Lloc, data i signatura de la persona declarant)

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2022
Joan Canadell i Bruguera, GP JxCat; Jordi Riba Colom, GP PSC-Units; Juli 

Fernàndez i Olivares, GP ERC; Antonio Gallego Burgos, GP VOX; Eulàlia Re-
guant i Cura, GP CUP-NCG; Joan Carles Gallego i Herrera, GP ECP; Ignacio 
Martín Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, G Mixt; diputats

http://www.icf.cat/ca/common/Privacitat/
http://www.apdcat.cat
http://www.icf.cat
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3.01.02. Proposicions de llei

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

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 25403).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, s’acor-
da de proposar al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, per a la preservació d’establiments 
emblemàtics sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 08.02.2022.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió, en la programació de la 
Comissió de Commemoracions per al 2023, de la celebració del 150è 
aniversari de la proclamació de la Primera República
250-00466/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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 la inclusió, en la programació de la Comissió de Com-
memoracions per a 2023, de la celebració del 150è aniversari de la proclamació de 
la Primera República, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’11 de febrer de 1873 es va proclamar la República Espanyola, una curta ex-

periència democràtica (de menys d’un any de durada) que sens dubte va esdevenir 
un precedent emblemàtic de la lluites democràtiques a tot l’Estat per constituir un 
estat democràtic, laic, progressista i descentralitzat. Catalunya va tenir un gran pro-
tagonisme en aquella experiència, en que es va intentar crear una república federal 
i en la que va tenir ja un paper protagonista la classe treballadora sorgida de la in-
dustrialització del país, situant la qüestió social com un dels motors del projecte del 
republicanisme. aportant les idees del republicanisme democràtic i federal que ha-
vien arrelat a Catalunya, i aportant dos dels quatre presidents: Estanislau Figueres i 
Francesc Pi i Margall.

Per aquests motius, i davant la proximitat del 150è aniversari de l’esmentada pro-
clamació que tindrà lloc el 11 de febrer de 2023, el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, en la programació de la 

Comissió de Commemoracions per a 2023, la celebració del 150è aniversari de la 
proclamació de la Primera República.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs 
forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
250-00467/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs for-
çats, d’un tram de l’actual carretera C-1311, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant la Guerra Civil (1936-1939), i també durant la postguerra, el franquisme 

va enquadrar en diferents tipus d’unitats, composades per soldats republicans cap-
turats, o per civils republicans presos, treballadors forçats que va destinar a la cons-
trucció o reconstrucció d’infraestructures i, a voltes, altres treballs.

En les fases finals de l’ofensiva d’Aragó, duta a terme per les tropes sollevades 
contra les línies republicanes, després de la batalla de Terol, l’Exèrcit franquista va 
penetrar a Catalunya, encara que va ser contingut a la línia de l’Ebre i al llarg front 
dels rius Segre i Noguera Pallaresa. En aquest darrer escenari, els combats es van 
estendre, amb el front més o menys estabilitzat, entre l’abril de 1938 i el gener de 
1939.

Durant la penetració de les tropes franquistes, en l’eix d’avanç del Pont de Mon-
tanyana, el Servei Militar de Ponts i Camins de l’Exèrcit del Nord (franquista), va 
dur a terme treballs de construcció en la carretera entre el Pont de Montanyana i 
Tremp. En concret, en un tram de 24 quilòmetres, en un terreny de complexa oro-
grafia, es va treballar en un traçat que partia de Claret, passava per Fígols i arribava 
al coll de Montllobar. Entre el 2 de juny i el 30 de juny de 1938, començant simul-
tàniament dels dos extrems del traçat, fins a 4000 homes van dur a terme aquests 
treballs. Un part eren soldats sollevats, l’altra eren soldats republicans capturats, 
forçats a dur a terme aquests treballs, que es podien relacionar directament amb les 
operacions militars en curs i futures en el front del Pallars.

Una part del traçat de l’actual C-1311 coincideix encara exactament amb el que 
va ser construït el juny de 1938 gràcies al treball forçat de soldats de la Segona Re-
pública Espanyola.

Encara és escassa la tasca de reconeixement dels soldats i civils víctimes de tre-
balls forçats en el context de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i el coneixe-
ment i difusió de l’existència d’aquestes pràctiques, i de les dures condicions en les 
que es van desenvolupar, serviria a donar compliment al principi relacionat amb les 



BOPC 235
14 de febrer de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 37 

garanties de no repetició que inspira, juntament amb els de veritat, justícia i repara-
ció, qualsevol política pública de memòria democràtica.

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. Dur a terme, mitjançant el Memorial Democràtic, les oportunes actuacions 

de dignificació i senyalització, a peu del tram de l’actual carretera C-1311 que coin-
cideix encara amb el traçat construït durant el mes de juny de 1938, als efectes de 
donar a conèixer que en la construcció d’aquell tram de carretera hi van ser emprats 
treballs forçats de presoners de guerra republicans.

2. Estudiar, mitjançant el Memorial Democràtic, la possible inclusió de l’indret 
en itineraris relacionats amb la memòria històrica del front del Pallars, atès el seu 
interès per fornir context sobre els fets que hi van tenir lloc entre l’abril de 1938 i 
el gener de 1939.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Òscar Ordeig i Molist,  

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, Ferran Pedret i Santos, diputats, 
GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front de la 
Posa
250-00468/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front de 
la Posa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
En les fases finals de l’ofensiva d’Aragó, duta a terme per les tropes sollevades 

contra les línies republicanes, després de la batalla de Terol, l’Exèrcit franquista va 
penetrar a Catalunya, encara que va ser contingut a la línia de l’Ebre i al llarg front 
dels rius Segre i Noguera Pallaresa. En aquest darrer escenari, els combats es van 
estendre, amb el front més o menys estabilitzat, entre l’abril de 1938 i el gener de 
1939.

El fet que l’Exèrcit sollevat decidís no continuar l’ofensiva sobre Catalunya apro-
fitant l’impuls de l’ofensiva d’Aragó, sinó que concentrés els esforços en progressar 
en direcció a València, en aquell moment capital de la Segona República, va per-
metre la reorganització de les forces republicanes a Catalunya i l’organització de la 
defensa. Més enllà de les operacions ofensives entre les que destaca la que va donar 
lloc a la Batalla de l’Ebre (que es desenvolupà entre el juliol i el novembre de 1938), 
o les operacions ofensives al Pallars durant el mes de maig de 1938, es van dur a 
terme preparatius per la defensa en profunditat de Catalunya. En concret, es van 
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dissenyar fins a sis línies de defensa successives, de les quals només es van poder 
construir fortificacions a la L1 i a la L2.

Les fortificacions del front de la Posa, al terme d’Isona i la Conca Dellà, integra-
des en l’esmentada L1 de defensa republicana, però en posicions lleugerament en-
darrerides respecte a la línia de contacte entre els exèrcits enfrontats, constitueixen 
avui un magnífic exemple del tipus de fortificacions republicanes d’aquesta L1. S’hi 
conserven búnquers, trinxeres i camins de comunicació entre posicions, o cisternes 
per l’aprovisionament d’aigua.

El Memorial Democràtic hi ha intervingut per senyalitzar i contextualitzar, i 
s’han dut a terme tasques de renovació de la senyalització i de desbrossament que 
permeten a qui recorri l’itinerari formar-se una idea cabal de la significació i propò-
sit d’aquest patrimoni històric.

Tanmateix, resulta fàcil observar que encara hi ha restes que, amb un esforç su-
plementari en la intervenció, podrien donar lloc a un conjunt certament notori, que 
seria possible recórrer a peu en un itinerari de recorregut relativament fàcil, ideal 
per a tasques didàctiques o la visita per part de persones interessades en la memòria 
històrica, el conflictes, la història en general, o el patrimoni, tot plegat en un entorn 
natural privilegiat, amb altres espais de memòria propers, i amb altres atractius pa-
trimonials i culturals ben a la vora.

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. Dur a terme, mitjançant el Memorial Democràtic, les oportunes intervencions 

complementàries per tal de posar en valor el conjunt de les posicions del front de la 
Posa, a fi de potenciar al màxim el seu potencial didàctic i facilitar-ne la visita. El 
Parlament insta també el Govern, mitjançant el Memorial Democràtic, a estudiar 
fórmules per una major difusió pública de l’existència dels espais i itineraris de me-
mòria relacionats amb el front del Pallars de la Guerra Civil.

2. Col·laborar, mitjançant el Memorial Democràtic, amb l’Ajuntament d’Isona i 
la Conca Dellà i altres administracions en ulteriors projectes transfronterers que es 
puguin posar en marxa amb relació al patrimoni vinculat a la memòria democràtica 
a les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Òscar Ordeig i Molist,  

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, Ferran Pedret i Santos, diputats, 
GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la dotació amb més efectius policials de 
l’àrea bàsica policial Alt Empordà - Figueres i l’àrea bàsica policial 
Alt Empordà - Roses
250-00469/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Oscar 

Aparicio Pedrosa, 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 la dotació de més efectius policials a l’Àrea 
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Bàsica Policial de l’Alt Empordà - Figueres i l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empor-
dà - Roses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Portbou és un municipi de l’Alt Empordà situat a la Costa Brava, al límit amb el 

Vallespir, ja a França. Es troba en un territori molt accidentat on acaba el Pirineu 
a la part sud-oriental de l’Albera. Portbou va néixer paral·lelament al ferrocarril (el 
1872 s’inaugurava la línia que comunica amb França), i va créixer i enriquir-se grà-
cies al tren i al caràcter de municipi fronterer.

Aquest caràcter fronterer ha fet que sigui punt de pas de moltes persones, el que 
provoca en ocasions acumulació de gent desemparada o amb pocs recursos, així 
com de persones amb comportaments antisocials quan no delictius.

La població, de poc més de mil habitants, no compta amb cos de policia muni-
cipal i compta amb una oficina d’atenció al ciutadà del Cos de Mossos d’Esquadra, 
però que només resta oberta en horari d’oficina.

De forma esporàdica, i atès la distància i dificultat de les comunicacions entre la 
seu de l’Àrea Bàsica Policial de Figueres amb la població de Portbou, conjuntament 
amb la manca d’efectius de la comissaria de Figueres, els efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra que patrullen per la població ho fan esporàdicament. A les nits, la 
població queda sense vigilància policial.

Els fets delictius, de menys o més gravetat, han estat constants en els darrers 
temps. Els petits furts, baralles o impagaments als bars i restaurants són accions 
comuns en el dia a dia de la població, tot i que en la majoria de les ocasions, sense 
cap tipus de denúncia.

A mode d’exemple, la matinada del dia 24 al 25 de gener, un gran nombre de 
vehicles van patir accions vandàliques amb trencament de finestres, portes forçades 
i furts.

Aquests fets es sumen a una llarga llista de fets similars que han estat passant al 
poble darrerament i que han fet augmentar la sensació d’inseguretat entre la pobla-
ció portbouenca.

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. Dotar de més efectius la zona de l’ABP de l’Alt Empordà - Figueres i l’ABP 

de l’Alt Empordà - Roses per poder garantir la seguretat ciutadana als municipis 
de la zona nord de l’Alt Empordà, amb la presència 24 hores de dues patrulles que 
realitzin tasques de seguretat ciutadana als municipis de Port de la Selva, Llançà, 
Colera i Portbou

2. Garantir, ateses les característiques del municipi, la presència d’una patrulla 
al municipi de Portbou les 24 hores del dia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges per a 
persones amb malaltia mental
250-00470/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, As-

sumpta Escarp Gibert, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’ha-
bitatges per a persones amb malaltia mental, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Servei de llar amb suport és un recurs residencial per a persones amb malal-

tia mental severa que necessiten ajuda per a l’activitat diària. Són pisos compartits 
entre diferents persones, adaptats a la normativa i situats en comunitats de veïns. 
L’objectiu d’aquest recurs és treballar per la millora de l’autonomia personal i social 
dels beneficiaris, a prop del lloc de vida habitual. Cada usuari té un seguiment in-
dividualitzat i es gestionen aspectes bàsics com l’alimentació, l’ordre, la higiene, la 
neteja i el seguiment de la malaltia i del tractament.

El servei i el suport terapèutic necessari en aquests recursos residencials es pot 
oferir de forma mancomunada per part fundacions, centres sanitaris, administra-
cions locals i entitats sempre que estiguin acreditats com a entitats col·laboradores 
del Departament de Drets Socials.

En la relació d’habitatges amb serveis comuns, titularitat de les entitats col·labo-
radores acreditades, adequats a les necessitats dels beneficiaris del Programa d’ajuts 
per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental publicada pel Departament de Drets Socials, en 
trobem a 12 comarques: Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, 
Maresme, Montsià, Segrià, Tarragonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Segons dades de Pla de Salut 2016-2020 de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran, un 11,1% de la població d’aquesta zona, de 15 anys i més, declara patir tras-
torns d’ansietat o depressió. Aquesta Regió Sanitària compta amb diferents recursos 
sanitaris de salut mental: 1 hospital, 12 centres de salut mental, 2 hospitals de dia, 
4 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències i 2 serveis de rehabilitació 
comunitària, però no compta amb cap pis de Servei de llar. En aquesta Regió Sa-
nitària, al 2020 s’han fet 15 atencions hospitalàries i 15.681 atencions ambulatòries 
de salut mental.

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. Promoure l’establiment de pisos de servei de llar amb suport a les comarques 

de l’Alt Pirineu i a l’Aran.
2. Concertar places en pisos de servei de llar a les comarques de l’Alt Pirineu i a 

l’Aran per a cobrir les necessitats existents.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, potaveu adjunt; As-

sumpta Escarp Gibert, Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá 
González, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CAP Igualada Urbà, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El CAP Igualada Urbà d’Igualada, gestionat per l’ICS, ha deixat de prestar el 

servei de pediatria i obliga les famílies a anar-se a visitar fora del municipi, al CAP 
de Vilanova del Camí.

La pediatria és un servei que necessita que el pacient estigui acompanyat per un 
adult i que requereix proximitat. Moltes famílies denuncien la dificultat per a po-
der acudir al pediatre al municipi de Vilanova per manca de vehicle propi o per l’alt 
preu del transport públic: 6,80 euros amb autobús i 8,80 euros per anar-hi en tren. 
Moltes famílies no disposen dels recursos econòmics per assumir aquesta despesa.

La situació suposa un greuge, ja que l’altre CAP de la ciutat, el CAP Igualada 
Nord, sí que presta el servei de pediatria. Per tant, en funció del barri on visquin 
les famílies dins una mateixa ciutat, pateixen una desigualtat en el servei de Salut, 
en aquest cas referent a la pediatria. Hi ha afectats, aproximadament, 2.700 infants.

Així, dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre vol dir tenir 
pediatria o no tenir-ne, i haver de desplaçar-se a un altre municipi per ser atès. Totes 
les famílies han de ser tractades per igual i tenir accés als mateixos serveis dins una 
mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre.

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 tornar a oferir el servei de Pediatria 

al CAP Igualada Urbà.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Jordi Riba Colom, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
250-00472/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes 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 l’assistència 
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sanitària al centre penitenciari de dones de Wad-Ras a Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La legislació vigent estableix que l’Administració penitenciària ha de vetllar, 

entre d’altres, per la salut dels interns, i els ha de donar una assistència sanitària de 
caràcter integral, orientada tant a la prevenció de malalties com a la curació i la re-
habilitació.

El mes de novembre de 2013 el Govern de la Generalitat va aprovar la integració 
dels professionals sanitaris del Departament de Justícia adscrit als serveis peniten-
ciaris i de justícia juvenil a l’Institut Català de la Salut (ICS). Amb aquesta decisió, 
al voltant de 280 professionals sanitaris, que aleshores estaven adscrits al Departa-
ment de Justícia, van passar a ser personal de l’ICS i per tant des d’aleshores que 
l’assistència sanitària dels centres penitenciaris es realitza des del Departament de 
Salut.

El principi cabdal de l’assistència sanitària penitenciària és garantir que tots els 
interns disposin d’una atenció equivalent a la que rep el conjunt de la població.

En aquest marc, la política planificadora de la Direcció General de Serveis Peni-
tenciaris integra els recursos d’atenció primària, especialitzada, hospitalària i socio-
sanitària que són necessaris per garantir l’atenció a la població reclusa i donar una 
continuïtat assistencial als que són alliberats.

Per complir aquest objectiu, l’atenció a les presons té un caràcter integral, és a 
dir, les actuacions i els mitjans del sistema sanitari estan orientats prioritàriament a 
la prevenció de les malalties i a la promoció de la salut, alhora que preveu els aspec-
tes educatius, assistencials, de curació i de rehabilitació dels malalts.

De les diferents visites a centres penitenciaris, els signants de la Proposta de re-
solució hem observat moltes mancances en relació a l’assistència sanitària com po-
den ser manca d’espais habilitats pels serveis sanitaris, mòduls especials per malalts 
psiquiàtrics i deficiències en la cobertura del servei.

En el cas del centre penitenciari de dones de Barcelona Wad-Ras, aquestes man-
cances s’agreugen per la presència de menors al centre.

El centre penitenciari compta amb una Unitat de Mares amb onze habitacions 
(en l’actualitat amb 8 internes), amb la presència d’infants de curta edat (fins a 3 
anys).

D’acord amb la legislació penitenciària, l’Administració penitenciària proporci-
onarà als menors un espai separat arquitectònicament amb llar d’infants, metges i 
espais de sortida totalment separats per garantir la seguretat i desenvolupament dels 
menors.

Es preveu assistència sanitària i especialistes en pediatria pels menors, però tot 
i això el centre no compta amb presència de professionals sanitaris en el torn de nit 
en cap dels mòduls del centre.

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. Dotar el centre penitenciari de dones Wad-Ras de professionals sanitaris les 

24 hores del dia.
2. Garantir l’atenció pediàtrica les 24 hores del dia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Assumpta Escarp Gi-

bert, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de la família professional d’electricitat dels cicles formatius 
de grau mitjà i superior
250-00473/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre el acceso gratuito a las normas UNE (Una 
Norma Española) para los alumnos de la familia profesional de Electricidad de los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la familia profesional de Electricidad de los Ciclos Formativos de Grado Me-

dio y Superior de Formación Profesional se exige al alumnado el conocimiento y 
estudio del REBT (Reglamento Eléctrico para Baja Tensión). Éste hace referencia 
con mucha frecuencia a las normas UNE (Una Norma Española), que es una espe-
cificación técnica de aplicación repetitiva o continuada.

Estas normas UNE las aprueba a su vez la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), que es un organismo reconocido a nivel nacional e 
internacional por su actividad normativa (Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria).

Para el alumnado de la familia profesional de Electricidad, la importancia del 
conocimiento de las normas UNE que incluye el REBT es vital, tanto para el apren-
dizaje práctico como teórico, y constituye la normalización y reglamentación de 
todo tipo de instalaciones eléctricas. A esta reglamentación se alude constantemente 
durante los cuatro años de estudio que forman a nuestros futuros electricistas; sin 
embargo, cada vez que un alumno quiere consultarlas o conocerlas debe pagar 50 
euros por unidad aproximadamente.

La consecuencia de este coste que deben asumir los alumnos es que muchos no 
las consultan, con lo cual el aprendizaje no se completa de forma adecuada, que-
dando lagunas o áreas de desconocimiento que pueden tener repercusiones también 
a nivel de seguridad en el desempeño de las prácticas, y a posteriori de la propia 
profesión de electricista.

Existen unas 80.000 normas UNE en total y desde la Administración Pública 
debemos velar para que todos estos recursos sean accesibles a los alumnos que lo 
necesiten.

En otras CCAA existen convenios y acuerdos firmados con AENOR, siempre de 
carácter específico para centros de formación, que posibilitan el acceso de todos los 
alumnos y docentes a las normas UNE.

Para subsanar esta incongruencia, y este agravio comparativo con los alumnos 
de otras CCAA, así como el riesgo que entraña el desconocimiento de esta regla-
mentación, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó en la pasada legislatura 
una propuesta de resolución que fue aprobada por unanimidad en fecha 28 de mayo 
de 2019.

Según el informe de cumplimiento de la citada resolución, el Govern informa de 
que los departamentos que tienen acceso a esas normas son los de Empresa y Traba-
jo, de Interior y de Políticas Digitales y Territorio. Paradójica y sorprendentemente, 
el Departamento de Educación no tiene ningún acceso a ellas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Que el Departamento de Educación se dote de acceso a las bases de datos de 

normas UNE, para hacerlas accesibles, de forma fácil y gratuita, a los alumnos y 
al personal docente de los centros de formación profesional que imparten la familia 
profesional de Electricidad.

2. Que el Departamento de Educación habilite puntos descentralizados de acce-
so a normas UNE, y que como mínimo estén ubicados en la sede de cada Servicio 
Territorial y en cada una de las sedes de los Centros de Recursos Pedagógicos.

3. Que el Departamento de Educación realice un estudio acerca de las necesida-
des de consulta de las normas UNE por parte de las demás familias profesionales de 
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y contrate los accesos que sean 
necesarios conforme a las conclusiones de dicho estudio.

Palacio del Parlamento, 27 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes i docents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el acceso 
gratuito a las normas UNE (Una Norma Española) para los alumnos y los docentes 
de los centros de Formación Ocupacional, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los itinerarios formativos que imparten los Centros de Formación Ocupacio-

nal, en la rama de Electricidad, se exige al alumnado el conocimiento y estudio del 
REBT (Reglamento Eléctrico para Baja Tensión). Éste hace referencia con mucha 
frecuencia a las normas UNE (Una Norma Española), que es una especificación téc-
nica de aplicación repetitiva o continuada.

Estas normas UNE las aprueba a su vez la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (Aenor), que es un organismo reconocido a nivel nacional e in-
ternacional por su actividad normativa (Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria).

La importancia del conocimiento para el alumnado de las normas UNE que in-
cluye el REBT es vital, tanto para el aprendizaje práctico como teórico, y constituye 
la normalización y reglamentación de todo tipo de instalaciones eléctricas. A esta 
reglamentación se alude constantemente durante el proceso de aprendizaje; sin em-
bargo, cada vez que un alumno quiere consultarlas o conocerlas debe pagar 50 euros 
por unidad aproximadamente.

La consecuencia de este coste que deben asumir los alumnos es que muchos no 
las consultan, con lo cual el aprendizaje no se completa de forma adecuada, que-
dando lagunas o áreas de desconocimiento que pueden tener repercusiones también 
a nivel de seguridad en el desempeño de las prácticas, y a posteriori de la propia 
profesión de electricista.
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Existen unas 80.000 normas UNE en total y desde la Administración Pública 
debemos velar para que todos estos recursos sean accesibles a los alumnos que lo 
necesiten.

En otras CCAA existen convenios y acuerdos firmados con Aenor, siempre de 
carácter específico para centros de formación que posibilitan el acceso de todos los 
alumnos y docentes a las normas UNE.

Para subsanar esta incongruencia, y este agravio comparativo con los alumnos 
de otras CCAA, así como el riesgo que entraña el desconocimiento de esta regla-
mentación, el Grupo de Ciutadans presentó en la pasada legislatura una propuesta 
de resolución que fue aprobada por unanimidad en fecha 28 de mayo de 2019.

Según el informe de cumplimiento de la citada resolución, el Govern informa de 
que los departamentos que tienen acceso a esas normas son los de Empresa y Tra-
bajo, de Interior y de Políticas Digitales y Territorio, todos ellos sólo a través de su 
biblioteca, lo que dificulta el acceso a la citada base de datos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Que se dote de acceso a los Servicios Territoriales del Departamento de Em-

presa y Trabajo a las bases de datos de normas UNE, para hacerlos accesibles, de 
forma fácil y gratuita, a los alumnos y al personal docente de los centros de forma-
ción ocupacional que lo necesiten.

2. Que habiliten otros puntos descentralizados de acceso a normas UNE, y que 
como mínimo estén ubicados en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la facilitació del reagrupament familiar 
dels afganesos residents a Catalunya
250-00475/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para facilitar la 
reagrupación familiar de los afganos residentes en Cataluña, para que sea sustanci-
ada ante la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La situación vivida en Afganistán durante el verano de 2021 y que perdura en la 

actualidad ha provocado una crisis humanitaria en el país, como consecuencia de 
décadas de guerra declarada, en cierta forma equiparable a una situación de guerra 
civil, que hace que la libertad y, lo que es peor, la vida de muchos ciudadanos af-
ganos se vea amenazada en un ambiente de inseguridad jurídica y de vulneración 
sistemática de los derechos humanos.

La gravedad de la situación hace muy complicada la ayuda humanitaria, el em-
pleo de la diplomacia y de la mediación con un gobierno que está muy alejado de 
los estándares democráticos, con un régimen que en ocasiones anteriores, cuando 
ha ostentado el poder, ha violado sistemáticamente los derechos humanos, y ha ge-
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nerado una sensación de desasosiego y de temor en buena parte de la ciudadanía, y 
de forma especial entre los ciudadanos afganos que tienen familiares directos exili-
ados o que aspiran a conseguir la consideración de refugiados de conformidad con 
los tratados internacionales.

La comunidad afgana residente en España, y en concreto en Cataluña, sigue con 
preocupación y congoja todo cuanto acontece en su país de origen, con la frustra-
ción que provoca la extrema dificultad de reagrupar a sus familias, que teme por el 
porvenir y la vida de sus allegados y que espera que las Instituciones y representan-
tes políticos estemos a la altura de las circunstancias y, dejando a un lado nuestras 
disputas políticas, nos unamos para poder ofrecer toda la ayuda que esté en nues-
tras manos para condenar la situación y, sobre todo, ofrecerles recursos y soluciones 
para superar esta grave situación.

La comunidad afgana espera una condena unánime de la situación impuesta por 
el nuevo régimen y que, como administración del Estado, la Generalitat de Cataluña 
colabore con el Gobierno de España, poniendo a disposición su estructura y sus re-
cursos, para ayudar a que más personas afganas puedan ejercer su derecho a solici-
tar asilo en nuestro país y también, ante la extrema gravedad de la situación, poder 
también reagrupar a las familias, teniendo en cuenta que quedan muchas personas 
en Afganistan amenazadas por razones étnicas, religiosas y políticas y, muchas de 
ellas, por haber colaborado con las fuerzas de la OTAN que han intervenido en su-
elo afgano durante los últimos veinte años.

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. Expresar su preocupación ante la grave situación que se vive en Afganistán y 

por la vulneración de los derechos humanos que padece buena parte de la población 
afgana.

2. Ofrecer un canal de atención a las familias afganas residentes en Cataluña 
para, en colaboración con el Gobierno de España, orientarles y ayudarles a conse-
guir reagrupar a sus familias.

3. Ofrecer ayuda y recursos para atender a los familiares de afganos residentes 
en Cataluña que consigan salir de Afganistán, facilitando, en colaboración con el 
Gobierno de España, que puedan ejercer su derecho a solicitar asilo y puedan rea-
gruparse con sus familiares.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació 
de la fabricació de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del 
Llobregat
250-00476/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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 para asegurar la asignación de la fabricación 
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de motores eléctricos a la planta de Seat de El Prat de Llobregat, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El continuo y sistemático cierre o reducción de plantilla en plantas de fabrica-

ción de vehículos y componentes en Cataluña, se ha convertido en un problema es-
tructural dentro del ámbito de la industria y empresa catalana. Ejemplificando este 
hecho, en diciembre de 2021, Nissan fabricó su último vehículo en la planta de la 
Zona Franca, cerrando 40 años de historia de producción en Barcelona. Asimismo, 
resulta fundamental entender que los cierres de plantas de producción de vehículos 
y componentes, se llevan a cabo mediante cierres en cascada, ya sea por el carácter 
gradual del cierre o los despidos, o por la intensidad de los mismos en los últimos 
años.

En este sentido, la crisis económica del Covid-19 y la supuesta vuelta a la nor-
malidad de producción, han supuesto un agravante a la situación estructural de la 
industria automovilística en Cataluña. La última planta de producción afectada por 
la incertidumbre económica se trata de la planta del Grupo Volkswagen en el Prat 
de Llobregat.

Así, el comité de empresa de Seat ha demandado ayuda al Gobierno Nacional, 
para conseguir que el Grupo Volkswagen asigne la fabricación de motores eléctri-
cos a la planta de El Prat de Llobregat. De lo contrario, existe una alta preocupa-
ción acerca del posible cierre total de la planta. Este cierre supondría el despido de 
1.200 personas, ahondando en la grave situación industrial y social que vive nuestra 
región.

Dada la problemática mencionada, el Gobierno de la Generalidad tiene la res-
ponsabilidad de asegurar el futuro de estas familias y concentrar sus esfuerzos en 
los problemas reales de 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: 
1. Establecer e impulsar un diálogo fluido entre la Generalidad de Cataluña y el 

Grupo Volkswagen, para conocer el diagnóstico de la situación de producción de 
las plantas del grupo en Cataluña, y las demandas empresariales y de trabajadores 
pertinentes.

2. Ejecutar las medidas y acciones políticas pertinentes para promover que el 
Grupo Volkswagen asigne la fabricación de motores eléctricos a la planta de Seat 
de El Prat de Llobregat.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la manca de neutralitat ideològica 
i solvència acadèmica de l’esborrany del decret d’ordenació 
dels ensenyaments d’educació bàsica preparat pel Departament 
d’Educació i lliurat al Govern
250-00477/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la falta de neutralidad ideológica 
y solvencia académica del borrador de decreto de Ordenación de las Enseñanzas de 
la Educación Básica preparado por el Departament d’Educació y entregado al Gobi-
erno, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Si el Govern de la Generalitat estuviera realmente comprometido con la libertad, 

la mentalidad abierta, el progresismo constructivo y la pluralidad de las personas, 
con el pueblo de Cataluña, no habría preparado un borrador de decreto de Ordena-
ción de las Enseñanzas de la Educación Básica, concretamente de Primaria y de 
ESO, de tan marcado carácter partidista e ideológico. Sin embargo, Cataluña vive 
instalada, desde hace años, en una situación de anomalía educativa permanente. 
Las aulas de escuelas e institutos se han visto inmersas durante los últimos cuarenta 
años en un proceso de adoctrinamiento partidista e ideológico que ha alcanzado el 
contenido curricular, la lengua en la que se imparten las enseñanzas y los libros de 
texto. Un ejemplo elocuente lo encontramos en las sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que ha anulado los proyectos lingüísticos de varios educa-
tivos públicos catalanes porque no contemplan el castellano como lengua vehicular 
y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en castellano. Ambas resolucio-
nes judiciales reconocen el derecho de los escolares a recibir, durante su enseñan-
za obligatoria, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en 
porcentajes no inferiores al 25%, mínimo por debajo del cual no se puede entender 
que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema.

En el citado borrador que ha presentado la Generalitat al Gobierno se establece 
la necesidad de abordar, tendenciosamente, en Ciencias Sociales «el reconocimiento 
de la resistencia a la opresión como un derecho fundamental de los pueblos» y de 
plantear la «identificación de las luchas y movimientos sociales y de emancipación 
nacional» en un capítulo sobre Cataluña y España en la época contemporánea. Eso 
sí, los contenidos académicos (datos, sucesos, procesos) quedan relegados a un se-
gundo término, descartándose el aprendizaje sólido y objetivo de grandes hitos de la 
historia como los Reyes Católicos, la Revolución Francesa o las guerras mundiales, 
sin el dominio de los cuales no se puede obtener un conocimiento de causa a partir 
del cual reflexionar, interpretar y llegar a conclusiones con criterio y rigor.

Por otro lado, despreciando la realidad sociolingüística de Cataluña cuya mayor 
parte de ciudadanos es castellanoparlante, este borrador impone que el catalán es la 
única lengua vehicular de aprendizaje y, además, considera que es un arma necesa-
ria para difundir el sentimiento separatista entre los alumnos, ya que «es deseable 
que los alumnos y las alumnas sean conscientes de la pertenencia a la comunidad 
lingüística y cultural catalana y muestren interés por el uso de esta lengua».

La Generalitat insiste, en su propuesta presentada al Gobierno, en que los alum-
nos deben construir su propia identidad personal «desde las diferencias individuales 
teniendo en cuenta la perspectiva de género», pero siguiendo una tendenciosa pauta 
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estatal basada en una formación afectivo sexual conforme a las premisas de género 
y de los derechos LGTBIQ+, marginando así cualquier otro enfoque antropológico.

Lamentablemente, cuando la libertad está amenazada por políticas gubernamenta-
les totalitarias que imponen a las personas, empezando por los niños, qué es lo que se 
puede pensar o decir, qué es verdad y qué es mentira, es necesario reaccionar. Estas 
actitudes son propias de regímenes comunistas o fascistas, no de un estado de derec-
ho. El interés superior del niño como un bien jurídico está protegido por el ordenami-
ento nacional e internacional: la Convención de los derechos del niño; la Constitución 
Española; la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, del Sistema de protección a la Infancia y a la 
Adolescencia; la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en 
la infancia y la adolescencia; la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro segundo del 
Código Civil catalán, relativo a la persona y la familia. Dicha protección se incardina 
en el ámbito de otros derechos e intereses como el derecho a la educación.

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. Erradicar las premisas ideológicas partidistas que se han utilizado para 

diseñar el borrador de decreto de Ordenación de las Enseñanzas de la Educación 
Básica de Primaria y ESO preparado por el Departament d’Educació de la Generali-
tat, restituyéndolo por otro borrador que se ajuste a los principios de neutralidad ide-
ológica y política, así como a criterios exclusivamente académicos y pedagógicos.

Segundo. Advertir a la inspección pública que redoble esfuerzos en el desem-
peño de sus funciones, con criterios de neutralidad, imparcialidad y rigor en conso-
nancia con los deberes y código ético de la función pública educativa, y así garanti-
zar la erradicación del adoctrinamiento en las aulas catalanas.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la defensa de la presència i les 
competències del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil 
a Catalunya
250-00478/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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 Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la defensa de la presencia y 
competencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia 
Civil en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
En el acuerdo suscrito entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el grupo 

parlamentario de En Comú Podem en fecha 16.12.21 para aprobar los presupuestos de 
2022 se recoge textualmente en su apartado décimo, ordinal 8, que «El Govern con-

Fascicle segon
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tinuarà reclamant al Govern espanyol el traspàs del Seprona a Catalunya cap al Cos 
d’Agents Rurals, atès que és el cos de protecció del medi natural y rural de Catalunya».

El artículo 45 de la Constitución española establece en su apartado primero que 
«Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo».

La Guardia Civil, desde su creación en 1844, ha trabajado siempre para garanti-
zar el cumplimiento de las normas relativas a la conservación del medio ambiente 
en todo el territorio nacional. En 1876 mediante Real Orden de 7 de junio, el Cuerpo 
asume el desempeño del servicio de seguridad y policía rural y forestal.

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encomi-
enda a la Guardia Civil velar por la conservación de la naturaleza y el medio ambi-
ente. En concreto, en su artículo 12.1.B) establece que serán ejercidas por la Guardia 
Civil las funciones siguientes: «e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos 
hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra 
índole relacionada con la naturaleza».

En consecuencia, la Orden General nº 72 de 21 de junio de 1988 creó el Servicio 
de Protección de la Naturaleza (Seprona), como respuesta especializada de la Guar-
dia Civil al mandato constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a dis-
frutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo.

El Seprona constituye un Servicio imprescindible para que las autoridades de las 
respectivas Comunidades Autónomas cumplan con sus competencias administrati-
vas en la materia.

Las áreas de actuación del Seprona son muy amplias, algunas de competencia 
exclusiva del Estado como los espacios marítimos. Entre otras áreas, se pueden ci-
tar: 1) Ordenación del territorio (construcciones, aterramientos, excavaciones), 2) 
Patrimonio histórico español (yacimientos arqueológicos), 3) turismo, deporte y ac-
tividades al aire libre, 4) animales domésticos y salvajes, 5) actividades cinegéticas, 
6) incendios forestales (prevención, extinción e investigación), 7) transporte y co-
mercio de pescado de talla no reglamentaria, 8) contaminación atmosférica, acús-
tica, hídrica y de suelos, 9) sanidad animal, vegetal y calidad alimentaria, 10) resi-
duos urbanos, peligros, clínicos o industriales, 11) dominios públicos hidráulico y 
marítimo-terrestre, 12) relaciones con organismos medioambientales, 13) comercio 
ilegal de especies protegidas de flora y fauna salvaje, 14) pesca continental y marí-
tima o 15) espacios naturales, costas y playas.

Como se ha indicado anteriormente, en los espacios marítimos las competenci-
as policiales corresponden única y exclusivamente a la Guardia Civil, quedando las 
demás policías autonómicas y, concretamente, los Mossos d’Esquadra, subordina-
dos a desarrollar labores de policía administrativa únicamente en las aguas interio-
res de España, es decir, ríos, canales o embalses. En virtud de tales competencias, 
el Seprona, en colaboración con las unidades del GEAS –Grupo Especial de Ac-
tividades Subacuáticas– de la Guardia Civil, lleva a cabo inspecciones de buques, 
puertos, empresas, estaciones depuradoras y otras instalaciones; y actuaciones ma-
rítimas (áreas contaminadas, lugares afectados, etc.).

En las citadas áreas de actuación, el Seprona se centra fundamentalmente en in-
vestigación para el esclarecimiento de delitos contra el medio ambiente, denuncia 
ante las autoridades competentes de las infracciones detectadas, prevención de la 
contaminación del medio ambiente a través de la vigilancia y control de las activi-
dades potencialmente degradantes y de la verificación de los niveles de contamina-
ción, protección del soporte físico natural: suelo, agua y atmósfera, fomento de las 
conductas de respeto a la naturaleza y el medio ambiente y protección de las espe-
cies que pueblan el medio natural.

El Seprona de la Guardia Civil detuvo e investigó durante el año 2020 a un to-
tal 3.957 personas por delitos relacionados con el medio ambiente y tramitó más de 
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233.000 infracciones administrativas en toda España, con actuaciones muy signifi-
cativas en Cataluña.

El cuerpo de agentes rurales –como otros cuerpos de guardería forestal– han de 
colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tengan encomendadas las fun-
ciones de policía ordinaria e integral en el territorio en el cual tengan competencias, 
de conformidad con lo establecido por la legislación vigente, como expresamente 
recoge el art. 4.2 de la Ley 17/03, de 4 de julio, del Cuerpo de Agentes Rurales. Por 
tanto, tiene un deber de colaboración con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Ci-
vil en las funciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen encomendadas 
constitucionalmente y por Ley Orgánica. Por ello, el Govern de la Generalitat debe 
abstenerse de reclamar el traspaso de dicho servicio dada la acreditada capacidad y 
competencia de los agentes del Seprona.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Reconocer la labor del Seprona de la Guardia Civil en el territorio de esta Comu-

nidad Autónoma, respetar el ejercicio de sus competencias y abstenerse de reclamar 
en traspaso de dicho Servicio.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la revocació de l’Acord de Govern 
GOV/1/2022, sobre la defensa del català, de les escoles i de la 
cohesió social
250-00479/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la revocación del Acuerdo de 
Gobierno GOV/1/2022, de 4 de enero, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Estado autonómico ha provocado un retroceso democrático en las aulas ca-

talanas, con episodios continuados de adoctrinamiento separatista e ideológico. 
Además, los sucesivos gobiernos de la Generalidad han empleado el catalán como 
arma política identitaria.

Prueba de ello es el Programa 2000, en el que Jordi Pujol tramó su «estrategia 
de la recatalanización», basada en definir la importancia de configurar la persona-
lidad catalana diferenciada de la española, incidir en los medios de comunicación, 
impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes y 
catalanizar los programas de enseñanza.

La Generalitat ha hecho uso de su poder para aplicar una política exclusiva de 
normalización lingüística del catalán orquestada por la Secretaría de Política Lin-
güística de la Generalitat y por la encomiable ayuda de entidades subvencionadas 
como Plataforma per la Llengua. Todo ello ha supuesto que el bilingüismo en Cata-
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luña haya pasado a una situación de diglosia, en la que el castellano ha sido relegado 
a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad y la vida familiar.

A modo de ejemplo, el Informe de 21 de mayo de 2019 de la Asamblea por 
una Escuela Bilingüe, tras el estudio de 2214 proyectos lingüísticos, el 95% de los 
proyectos de los centros educativos públicos de Cataluña establecen que sólo el ca-
talán es la lengua vehicular de enseñanza.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (Sección Quinta) estableció en sentencia n° 5201/2020, dictada 
el pasado día 16 de diciembre de 2020, que actualmente el castellano es «residual» 
en el sistema educativo catalán y obligó «de forma inmediata» a la enseñanza en 
ambas lenguas oficiales (catalán y castellano) en porcentajes no inferiores al 25% 
en todos los centros públicos catalanes. El 25%, añade la sentencia, es el «mínimo 
por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza 
la condición de normal dentro del sistema».

Además, el 23 de marzo de 2021, en sentencias n° 1 359/2021 y 1 361/2021, la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Quinta), reiteró la mencionada sentencia. Ambas resoluciones judiciales re-
conocen el derecho de los escolares a recibir, durante su enseñanza obligatoria, una 
enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razona-
ble, como mínimo el 25%.

Una familia en Canet de Mar ha solicitado el cumplimiento de la sentencia en el 
centro educativo de su hijo. Este simple derecho fundamental de exigir que se cum-
pla la ley ha supuesto una campaña de acoso a la familia y al menor por parte de las 
instituciones del Govern.

En paralelo, se orquestó una campaña del Conseller d’Educació con direcciones 
de centros escolares para blindar el catalán en las aulas, se organizó una manifesta-
ción donde participaron miembros del Govern bajo el lema «el Català no es toca». 
Los máximos responsables de algunos centros educativos rechazaron cumplir la re-
solución judicial para que al menos un 25 % de las horas lectivas fueran en español.

Como corolario del incumplimiento legal, el Departamento de Presidencia adop-
tó el Acuerdo de Gobierno «Acord GOV/1/2022, de 4 de enero, sobre la defensa del 
catalán, de las escuelas y de la cohesión social» donde rechazaba cualquier ataque 
ilegítimo e injusto. Este acuerdo prevé protección jurídica a los docentes y equipos 
directivos ante los ataques ilegítimos y la exigencia de responsabilidad ya sea por 
vía política, penal, administrativa o de otra naturaleza. Ha aprobado proteger «con 
todos los medios» a las personas que rigen los centros educativos, los docentes y el 
resto de personas que prestan servicios ante posibles ataques. Y acuerda poner los 
servicios de asesoramiento, representación, defensa jurídica de la Administración de 
la Generalitat a su servicio.

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: Exigir a todos aquellos miembros del Gobierno de la Generalidad que 

no estén dispuestos a cumplir escrupulosamente la legalidad y las sentencias judici-
ales, el abandono inmediato de sus cargos en la Generalidad.

Segundo: Recordar que todos los miembros del Govern representan al pueblo 
catalán, independientemente de las convicciones políticas y religiosas de los ciuda-
danos, motivo por el cual sus actuaciones deben contemplar el bien común de todos 
los catalanes, sin intereses partidistas.

Tercero: Revocar cualquier disposición legal que suponga un ataque contra el de-
recho y el deber que tienen nuestros estudiantes a conocer una de sus lenguas propi-
as, el español, incluyendo el Acuerdo GOV/1/2022, de 4 de enero, sobre la defensa 
del catalán, de las escuelas y de la cohesión social.
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Cuarto: Aprobar un Acuerdo de Govern mediante el cual se advierta a los di-
rectores de los centros educativos que, en virtud del artículo 118 de la Constitución 
Española, son responsables del incumplimiento de las sentencias y demás resolucio-
nes firmes de los Jueces y Tribunales, así como de la no colaboración requerida por 
éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

– Quinto: Personarse de oficio en los casos de acoso a estudiantes, miembros de 
la comunidad educativa y familias como consecuencia de la discriminación lingüís-
tica al español que sufren las familias catalanas, incluidas aquellas para solicitar el 
25 % del proyecto lingüístico en castellano como paso previo para terminar con la 
discriminación al español en las aulas.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de 
víctimes de matrimonis forçats
250-00480/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre medidas de protección de meno-
res y victimas de matrimonios forzados, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El matrimonio forzoso es la unión de dos personas en la cual, al menos una de 

ellas no ha otorgado su pleno y libre consentimiento, sino que ha sido presionada 
físicamente, sexualmente, emocionalmente y/o psicológicamente por su familia y su 
entorno de referencia.

La práctica de los matrimonios forzados se realiza sobre todo en países de reli-
gión musulmana, pero no en todos: África, Oriente Medio y Asia, en concreto en 
países como China, India, Pakistán, Turquía, Irán, Afganistán, Bangladesh, Irak, 
Marruecos, Senegal, Gambia, Níger, entre otros, si bien en algunos, no se encuentra 
esta práctica en toda su población.

En Europa no existía esta práctica, si bien se han ido detectando casos, como 
consecuencia del fenómeno migratorio y movimientos de poblaciones, importando 
su sistema de matrimonio forzado.

Cada vez se producen más casos de niñas afectadas por esta práctica del matri-
monio forzoso.

– Cada dos segundos una niña contrae matrimonio forzado.
– El 14 % de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cum-

plir los 15 años
– Una de cada tres, se habrá casado antes de cumplir los 18 años.
En los últimos seis años los matrimonios forzosos han aumentado en España un 

60% desde 2015.
Nos encontramos que Cataluña, tiene una población de inmigrante importante: 

Continente Africano tenemos una población que asciende a 301.319 personas, y del 
Continente de Asia tenemos una población que asciende a 177.821, todos ellos datos 
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del año 2020. Si analizamos la población, esta realidad no es tan lejana en nuestra 
región, pues los datos nos dicen que hay un número importante que proceden de pa-
íses donde el matrimonio forzado está presente.

En Cataluña se han detectado en la última década 153 casos de matrimonios for-
zosos, la mitad de ellos de niñas menores de edad, aunque los expertos alertan de 
que hay muchos más casos escondidos. En realidad, es imposible saber cuántas mu-
jeres están en riesgo en Catalunya como reconoce la Secretaría d’Igualtat, Migraci-
ons i Ciutadania de la Generalitat, pero ésta calcula que hay 7.000 niñas entre 15 y 
19 años hijas de familias procedentes de países de África subsahariana, Marruecos, 
India o Pakistán, entre otros. En este sentido, resulta alarmante que en Catalunya se 
han duplicado las denuncias desde 2017.

En el año 2020 desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
se formalizo el Protocolo por la prevención y el abordaje del matrimonio forzoso en 
Cataluña, con la finalidad de crear un marco de cooperación y un circuito de inter-
vención entre los diferentes profesionales para prevenir, detectar e intervenir ante 
situaciones de matrimonios forzosos. Sin embargo, más allá de la elaboración de 
este documento, no se ha producido ningún tipo de actuación de conciencia social 
sobre esta lacra, como campañas de divulgación y actuaciones concretas para erra-
dicar este tipo de violencia.

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. Mejorar la coordinación de todas las instituciones y favorecer la asis-

tencia y protección de los menores y las victimas de matrimonios forzados.
Segundo. Promover campañas de divulgación para la prevención de los matri-

monios forzados.
Tercero. Impulsar la adopción de medidas de carácter transversal entre los diver-

sos departamentos de la Generalitat para garantizar la aplicación del protocolo para 
la prevención y el abordaje del matrimonio forzoso en Catalunya.

Cuarto. Elaboración de un estudio que valore la eficacia y el resultado de la apli-
cación del protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzoso en 
Catalunya, en las cuatro fases: la prevención, la detección, la atención y la recupe-
ración.

Quinto. Instar al órgano o autoridad oportuna para la expulsión de forma inme-
diata a los extranjeros que cometan delitos de matrimonios forzados y denegar el 
permiso de residencia de todos los extranjeros que hayan sido condenados por este 
tipo de acciones procurando que cumplan las penas en sus países de origen.

Sexto. Poner fin a las subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública a entidades 
y/o organizaciones que tengan criterios ideológicos afines al matrimonio forzado.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX



Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció 
per a drogodependents situades en zones en contacte amb espais 
dedicats a infants o adolescents
250-00481/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para instar a todos los organismos 
implicados a trasladar los centros de venopunción para drogodependientes situados 
en zonas que favorezcan/permitan el contacto con espacios especialmente dedica-
dos a niños o adolescentes, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los centros y servicios de reducción de daños se dirigen a personas consumido-

ras de drogas o alcohol. El objetivo es reducir al máximo los problemas para la salud 
física y psicosocial de estas personas, y motivar y facilitar el acceso al tratamiento.

Estas «salas» son centros de tratamiento que, bajo control sanitario, permiten a 
los pacientes inyectadores administrarse la sustancia de abuso con condiciones sa-
nitarias adecuadas y bajo la supervisión de profesionales.

Los objetivos de estas salas de inyección segura son: 
Ofrecer a una población diana constituida por consumidores de drogas por vía 

parenteral alejados de los circuitos asistenciales, intervenciones preventivo-edu-
cativas, atención en las emergencias y derivación a otros recursos, reducir las in-
fecciones más frecuentes, la transmisión del VIH y de hepatitis víricas, identificar 
las patologías emergentes, disminuir el número y consecuencias (mortalidad) de 
las reacciones agudas a drogas o alcohol, facilitar el acceso a las redes sociosa-
nitarias, paliar el impacto social del consumo intravenoso en espacios públicos, 
facilitar materiales estériles, ayuda para la higiene, comida, primeras curas, va-
cunaciones, etc.

Los servicios convencionales que se ofrecen en estos centros de atención a los 
drogodependientes, son los de desintoxicación, tratamiento con metadona, atención 
psicológica, venopunción asistida e intercambio de jeringuillas. De esta forma, los 
toxicómanos que han fracasado en todos los programas de desintoxicación, que han 
caído en una situación de marginalidad extrema y que siguen inyectándose droga 
puedan hacerlo en las máximas condiciones de salubridad.

Las personas adictas que acuden a estos centros son personas enfermas que en 
muchas ocasiones presentan unas capacidades físicas o intelectuales alteradas y que 
requieren un trato especial y cuidadoso, llegando frecuentemente a situaciones de 
distintos grados de violencia que afecta a todo el entorno que les rodea y con el que 
interactúan.

En la ciudad de Barcelona, según el Gencat existen 12 salas de venopunción se-
gura a las que se suman los dispositivos móviles y que ofrecen asistencia los paci-
entes drogodependientes.

Una de estas salas, el albergue de la Fundació Pere Tarrés, situado en la calle 
Numància de Barcelona, se encuentra a escasos 60 metros de los colegios Itaca, 
Santa Teresa de Lisieux, Anglesola y la guardería Xiroi.

El espacio, dirigido por profesionales del CAS Baluard, tiene capacidad para 70 
personas.
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Aun así, muchos de sus usuarios deambulan y consumen sin supervisión por los 
alrededores, consumen alcohol o heroína en las puertas de los centros escolares, son 
autores de atracos y robos en establecimientos con violencia, desordenes públicos, 
actos incívicos como defecar en vía pública o abandonar jeringuillas usadas que 
quedan al alcance de los niños con graves problemas de salubridad quejándose los 
vecinos de la importantes carencias de efectivos policiales y de limpieza que pre-
senta la zona afectada.

Tras esta experiencia y las diversas denuncias por parte de los vecinos del bar-
rio de Les Corts, el Ayuntamiento de Barcelona junto con la Agencia de Salud Pú-
blica de Barcelona (ASPB), de la cual forman parte el Ayuntamiento y la Genera-
lidad de Cataluña, han anunciado que se prevé la apertura de otra de estas salas, 
en el lugar en el que se ubica el Hotel Aristol, a escasos 10 metros de la escuela 
Mas Casanovas, considerada escuela de alta complejidad de niños con necesidades 
especiales.

Por otra parte, los vecinos y afectados por estas políticas municipales y del De-
partamento de Salud Pública de Barcelona, llevan meses avisando de la falta de 
efectivos policiales y de limpieza que garanticen un entorno seguro y saludable.

Siendo uno de los objetivos de estas salas paliar el impacto en lugares públicos 
por la repercusión social que ello conlleva, es del todo inapropiado la tendencia que 
presentan, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Agencia de Salud Pública, 
de ubicar estos centros en las inmediaciones de colegios o espacios dedicados a la 
infancia y la adolescencia, poniendo en riesgo físico a los menores y favoreciendo 
su contacto con el ámbito de las drogas y el alcohol.

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. Que inste a todos los organismos implicados a trasladar las salas de venopun-

ción para drogodependientes u otras adicciones de las zonas que favorecen o per-
miten la interacción con espacios especialmente dedicados a niños o adolescentes.

2. Reforzar la seguridad de las zonas donde sean traslados los centros o salas 
para drogodependientes u otras adicciones.

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura 
del Bé Cultural d’Interès Local que estableix la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català
250-00482/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
desplegament normatiu de la figura del Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) que es-
tableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, crea la figura de 

protecció anomenada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), una categoria jurídica de pro-
tecció que forma part de la segona categoria de béns protegits de la llei, els béns catalo-
gats.

La primera categoria, que inclou els béns més rellevants del Patrimoni Cultural 
català, està definida per la figura del Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que 
són declarats per la Generalitat.

Pel que fa a la segona categoria, el bens catalogats, mentre els mobles són igual-
ment declarats per la Generalitat, els immobles són declarats exclusivament pels 
ajuntaments (o pels consells comarcals en els municipis de menys de 5.000 habi-
tants), com a Bens Culturals d’interès Local (BCIL). Es tracta d’una figura original, 
pròpia de la legislació catalana, que permet als ajuntaments protegir de forma inte-
gral, i amb un procediment molt ràpid i àgil, els béns immobles del seu terme amb 
valors rellevants de caràcter cultural, històric, artístic, arquitectònic o d’altra natu-
ralesa (però inferiors als del BCIN) que mereixen una especial protecció. Aquest 
procediment està regulat per l’article 17 de la llei 9/1993.

Cert és que la eina més útil en mans dels ajuntaments per protegir el seu patri-
moni històric immoble de manera global i ordinària és la redacció i aprovació del 
Catàleg de Béns a Protegir, en el marc de la legislació urbanística. Però al ser aquest 
un procediment lent i complex, les declaracions de BCIL realitzades pels ajunta-
ments constitueixen un mecanisme específic, individualitzat, dinàmic i ràpid que ha 
permès protegir mots béns immobles que estaven en perill.

Però el procediment establert en l’article 17 de la llei és massa breu i ambigu, i en 
els 37 anys que han transcorregut des de l’aprovació de la llei 9/1993 no s’ha publicat 
cap decret que detalli i desenvolupi reglamentàriament aquesta figura.

El balanç assolit en aquesta anys es agredolç, doncs tot i que molts ajuntaments 
han aprofitat l’eina, s’ha fet sense un marc de referència a nivell nacional, i amb 
uns requeriments dispars. En uns casos, mentre l’informe preceptiu d’un «tècnic de 
patrimoni cultural» (un terme certament equívoc), com exigeix la llei, era rigorós, 
en altres era tècnicament insuficient. També hi ha casos en que com a BCIL s’han 
declarat manifestacions de patrimoni immaterial o elements de patrimoni natural, 
quan la llei reserva els BCILs només pel patrimoni cultural immoble. També s’han 
fet declaracions de BCIL de conjunts d’elements dispersos, sense individualitzar.

En relació als jaciments arqueològics, que també són patrimoni immoble, i que 
com a tals també poden ser (i així ho han estat) declarats BCIL, és necessari apro-
fundir en les característiques que ha de contenir la declaració, així com el seu entorn 
de protecció. D’aquesta manera es podran evitar problemes d’interpretació amb una 
altra figura de protecció que també crea l’esmentada llei, específica dels jaciments 
arqueològics i associada a la prevenció, que és la dels Espai de Protecció Arqueolò-
gica (EPA), que declara la Generalitat.

Finalment, la llei estableix la obligatorietat, per part de la Generalitat, de la ins-
cripció dels BCIL en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, un instrument que 
en aquests moments, si existeix, no és públic ni està disponible. En aquests moments 
no sabem quants BCILs hi ha a Catalunya, ni els declarats pels plenaris dels ajun-
taments (o dels consells comarcals pel que a fa a municipis de menys de 5.000 ha-
bitants) mitjançant l’art. 17 de la llei, ni els declarats mitjançant els corresponents 
catàlegs urbanístics de béns a protegir.

Aquesta situació es produeix, en part, per la manca de desplegament normatiu 
d’aquesta figura. És sabut que la majoria de les matèries que en la llei 9/1993 s’es-
tableix que seran objecte de reglament estan encara pendents de desplegament, i 
no s’han publicat mai els corresponents decrets de desenvolupament normatiu. Els 
BCILs es una d’aquelles matèries que convé reglamentar.
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El Govern, en els darrers anys, ha expressat la voluntat de presentar una nova 
llei del Patrimoni Cultural català (la del 1993 ja ha quedat desfasada), però aquesta 
reforma en aquests moments no forma part de les prioritats del Govern ni està ca-
lendaritzada.

En conseqüència, no podem esperar a la nova llei la regulació de la figura de pro-
tecció del Bé Cultural d’Interès Local.

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. Redactar i publicar, en el termini de 9 mesos, un decret que desenvolupi regla-

mentàriament l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cul-
tural Català, que estableix la catalogació de bens immobles com a Béns Culturals 
d’Interès Local, en els següents termes: 

a) Que concreti el contingut de l’expedient de declaració dels BCILs, i que esta-
bleixi el format de l’informe preceptiu, així com el perfil tècnic i acadèmic del tèc-
nic de patrimoni cultural que l’ha d’elaborar.

b) Que concreti els procediments de la declaració: els terminis i els plenaris a 
celebrar (el d’incoació i el de declaració), i que estableixi un període d’informació 
publica o d’al·legacions entre els esmentats plenaris.

c) Que concreti tipològicament els béns susceptibles de ser declarats BCIL, ex-
clusivament dins de la categoria de béns culturals immobles, i de forma individua-
litzada.

d) Que redefineixi la figura de l’Espai de Protecció Arqueològica (creada per 
l’article 49 de la llei) com a figura de protecció arqueològica preventiva i transitòria, 
que declara la Generalitat, per tal de diferenciar-la clarament de la declaració dels 
Béns Culturals d’Interès Local.

2. Establir un procediment de consultes amb els sectors professionals del patri-
moni cultural i les entitats municipalistes (ACM i FMC) abans de la publicació de-
finitiva del decret.

3. Publicar, en el termini de 9 mesos, el Catàleg del Patrimoni Cultural Català 
com a eina accessible i consultable en el web del Departament de Cultura.

4. Obrir una línia de subvencions als ajuntaments per tal d’incentivar la redac-
ció i aprovació de Catàlegs de Béns a Protegir, en el marc dels corresponents Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM).

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el debat dels horaris escolars i l’opció 
per a les famílies de demanar la jornada continuada
250-00483/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

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

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución para abrir un debate sobre los horarios escolares 
y dar la opción a las familias de solicitar la jornada continua, para que sea sustanci-
ada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Hace tiempo que, desde diversos colectivos y desde plataformas como Volem Jor-

nada Contínua, se pide la posibilidad de abrir un debate real y vinculante en los cen-
tros educativos para elegir libremente si quieren el modelo de horario escolar actual, o 
plantear la posibilidad de que el centro, si una mayoría de la comunidad educativa así lo 
reclama, pueda trabajar con jornada continua. La propuesta planteada por la plataforma 
redistribuye la jornada dando posibilidades diferentes de conciliación a las familias.

La época cambiante que nos toca vivir con la pandemia del COVID-19 nos plan-
tea que debamos debatir si es posible combinar de una manera más efectiva la jor-
nada laboral con la conciliación familiar. El debate sobre esta conciliación familiar 
no puede llevarlo a cabo la Administración, sino que se ha de dar la palabra a las 
familias y la comunidad educativa.

Por esta razón, creemos conveniente que la Administración garantice que se pro-
duzca este debate, que está presente en la sociedad, con todas las garantías.

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 establecer los pro-

cedimientos y marcos normativos necesarios para garantizar la libre elección de las 
familias, en el marco de la autonomía de centro, en relación con la conveniencia de 
adoptar, o no, la jornada continua para la escuela de sus hijos.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz 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 32/2021, sobre la 
contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, 
corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 31498 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.02.2022

L’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la contractació administrativa deriva-
da de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020 pot ésser consultat a 
l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 15.02.2022 al 28.02.2022).
Finiment del termini: 01.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.02.2022.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/247759744.pdf
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat i de les 
entitats públiques que en depenen a l’empresa Cris - Unitat de 
Terapèutica Hiperbàrica del 2018 al 2021
253-00002/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 31508 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.02.2022

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 190 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la propuesta de resolución siguiente para que sea substanciada ante 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposición de motivos
Conocer los pagos efectuados por la Generalidad de Cataluña o cualquiera de las 

entidades que de ella dependen, a la empresa Cris - Unitat de Terapeùtica Hiperbà- 
rica SL con CIF: B59151712, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
Informe completo de la Sindicatura de Cuentas detallando todos los pagos efec-

tuados por la Generalidad de Cataluña o cualquiera de las entidades públicas que de 
ella dependen, a la empresa Cris - Unitat de Terapèutica Hiperbàrica SL con CIF: 
B59151712, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2022
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.02.2022 al 23.02.2022).
Finiment del termini: 24.02.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.02.2022.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes 
nocius de les macrogranges
302-00088/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 32465; 32466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 32465)

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, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges (tram. 302-
00088/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Realitzar, en un màxim de sis mesos, les modificacions legislatives necessà-
ries per garantir: 

a. El repartiment de les responsabilitats d’integrat i integrador en el compliment 
de les exigències ambientals.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM 

(REG. 32466)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges (tram. 302-
00088/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3 amb l’esmena 7

3. Exigir el compliment de la normativa laboral, especialment en l’ús de falses 
cooperatives i falsos autònoms.
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra b del punt 4 amb l’esmena 9

4.b. Garantir els objectius de reducció d’emissions d’amoníac, segons estipula el 
RD 818/2018.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra d del punt 4 amb l’esmena 11

4.d. Estudiar, a partir de les conclusions de l’Agenda Rural, les necessitats 
d’adaptació de les polítiques del Govern i del model econòmic del territori rural, 
molt basat en l’agricultura i la ramaderia, per afavorir la seva diversificació i facili-
tar-hi la creació de nous projectes vitals i professionals.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets culturals
302-00089/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 32467; 32473; 32486 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP PARLAMENTARI 

DE CIUTADANS (REG. 32467)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Ignacio 

Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent 
a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el garantiment dels drets culturals (tram. 302-00089/13).

Esmena transaccional 1
GP d’En Comú Podem, GP de Ciutadans
D’addició de nou punt

12. Garantir que el 15% de l’import de totes les subvencions vagi destinat a cre-
adors joves i independents, com a manera de fomentar la irrupció de nous talents.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 32473)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels 
drets culturals (tram. 302-00089/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 5.c

5.c. Assegurar uns serveis mínims culturals essencials arreu dels municipis enfor-
tint el Pla de Biblioteques i vetllant perquè mai quedin sense servei a cap municipi.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De modificació del punt 6

6. Donar prioritat a la taula de treball interdertamental de les treballadores de la 
cultura aprovada pel Parlament per tal seguir consensuant amb els sindicats cultu-
rals noves ajudes i mesures i futurs plans de recuperació cultural, aquest ha de ser 
l’espai de treball col·lectiu que acabi amb la precarietat endèmica de les treballado-
res culturals. I així, impulsar el dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la 
producció cultural en condicions de dignitat sociolaboral de les persones treballa-
dores de la cultura, mitigant la precarietat estructural donant suport als processos 
de creació, impulsant la innovació socioeconòmica cultural i garantint l’accés a un 
ventall més ampli de ciutadania.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ 

PODEM (REG. 32486)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets cultu-
rals (tram. 302-00089/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació al punt 7

7. Donar compliment a l’actual legislació en quant a contractació o salaris mí-
nims, que s’avanci en l’Estatut de l’Artista i Treballador Cultural i estudiar la re-
formulació les convocatòries de subvencions i ajuts atorgats per la Generalitat. Els 
canvis en el teixit cultural i les demandes de modificacions i millores, que els dife-
rents sectors i agents fa temps que reclamen, fan necessària la revisió de les bases, 
els models de convocatòries, les categoritzacions i els sistemes de sol·licitud i justifi-
cació / és imprescindible i urgent incloure el suport tècnic necessari per a la trami-
tació i Justificació de les esmentades subvencions, superant així les mancances que 
podrien discriminar a persones amb bagatge migratori i col·lectius vulnerabilitzats 
que puguin afectar la seva relació amb l’Administració.
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 10.c

10.c. Estudiar com aplicar la mirada de gènere i intercultural, intergeneracional 
i inclusiva de diferents capacitats en els criteris de selecció de personal intern dels 
òrgans culturals de la Generalitat i dels equipaments i organismes on participi, així 
com en les promocions internes.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 11.a

11.a. Analitzar la possibilitat de promoure serveis de mediació i interrelació co-
munitària dins l’estructura dels equipaments gestionats pel Departament de Cultura 
o en estreta relació. Aquests serveis haurien de procurar l’establiment d’un lligam 
amb les comunitats i els col·lectius que se sentin interpel·lats pel patrimoni i la me-
mòria i iniciar processos i experiències conjuntes.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans de 
recuperació econòmica i els fons europeus
302-00090/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 32477 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2022

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32477)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, porta-
veu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
plans de recuperació econòmica i els fons europeus (tram. 302-00090/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya 
D’addició d’un punt 1 bis

Transacció amb l’esmena 1 del GP d’Esquerra Republicana i el GP de Junts per 
Catalunya

1 bis. El programa Next Generation de fons europeus, a través dels fons MRR, es 
gestiona per part de l’Estat amb manca de transparència i participació.
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Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

Transacció amb l’esmena 2 del GP d’Esquerra Republicana i el GP de Junts per 
Catalunya

4. Seguir defensant els serveis públics bàsics, tals com la sanitat o l’educació, 
que són fonamentals per la recuperació econòmica i social, per tant comprometre’s 
a no aplicar polítiques d’austeritat davant de l’aixecament de la suspensió del pacte 
d’estabilitat i creixement en el marc de la Unió Europea.

Esmena transaccional 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 6 bis

Transacció amb l’esmena 4 del GP d’Esquerra Republicana i el GP de Junts per 
Catalunya

6 bis. Sol·licitar al Govern de l’Estat que permeti a Catalunya decidir a què des-
tina els fons europeus del programa Next Generation per tal de prioritzar els projec-
tes que veritablement impliquin una transformació ecosocial, i de l’enfortiment de 
serveis públics i permetin l’impuls de PERTES de caràcter territorial.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de 
l’Administració pública
302-00091/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 32474; 32475; 32476 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 32474)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 161.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administra-
ció pública (tram. 302-00091/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació en el punt 2

2. El Parlament de Catalunya també es compromet a seguir treballant en la re-
forma de la seva pròpia administració i règim de govern interior, per assolir els cri-
teris d’exemplaritat, eficiència, transparència i servei a la ciutadania que volem a 
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la nostra administració pública, tot aprofitant i reconeixent la professionalitat i el 
compromís de les seves treballadores i treballadors.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 32475)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, 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 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de 
l’Administració pública (tram. 302-00091/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació en la lletra e del punt 1

e. Continuï avançant en la tramitació de l’Avantprojecte de llei d’ocupació pú-
blica catalana, per tal d’establir un marc legal comú i defineixi un model propi de 
la funció pública a Catalunya. Tot això, amb objectius orientats a atreure talent, 
garantir processos selectius i relacions i condicions laborals òptimes, justes, esta-
bles i ben dimensionades i d’altra banda a establir procediments per transitar cap 
a una gestió per objectius, per projectes, de forma més transversal i holística. Així 
mateix, optimitzar i rendibilitzar l’experiència acumulada a les plantilles, amb plans 
de transmissió intergeneracional i reduir la temporalitat, a més de garantir, per a 
la selecció de servidors públics, estàndards de procediment, d’avaluació i de certi-
ficació, per al conjunt de les administracions públiques catalanes, tot respectant el 
principi d’autonomia local.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació en la lletra f del punt 1

f. Impulsi la transició d’un model d’administració centrat en el procediment a un 
model centrat en el servei a la ciutadania, la cogovernança i cogestió de polítiques 
públiques, el talent i la cooperació transversal. Un model que sigui organitzat de for-
ma integral i consistent, des de la seva incorporació fins a la seva aplicació pràctica 
en els serveis i les polítiques públiques del país, i on l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya, mitjançant la seva nova llei, hi tingui un paper rellevant.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC;Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 32476)

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

cana, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública (tram. 302-00091/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació a l’esmena d’addició amb lletra h

h) Garanteixi la participació dels empleats i empleades públics en la reforma i 
modernització de l’administració catalana mitjançant la negociació amb els seus 
representants en el si de les Meses de Negociació legalment establertes per tal de, 
entre d’altres mesures que es puguin acordar: 

– adequar i millorar les condicions de treball.
– fer efectiu el dret a la formació continua dels empleats i empleades públics re-

coneixent la participació en un augment d’hores de formació retribuïdes en jornada 
laboral.

– establir mecanismes de promoció interna.
– dotar, en el seu cas, els mitjans materials necessaris per la realització de tele-

treball dels empleats i empleades que realitzin aquesta modalitat.
– promoure mecanismes de participació dels empleats i empleades públics en 

l’avaluació del funcionament i organització dels diferents serveis i el grau de satis-
facció en la seva prestació.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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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 33/2021, sobre la 
contractació administrativa dels ens locals derivada de la pandèmia 
de covid, corresponent a l’exercici del 2020
258-00016/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 31499 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.02.2022

L’Informe de fiscalització 33/2021, sobre la contractació administrativa dels ens 
locals derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020 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 (del 15.02.2022 al 07.03.2022).
Finiment del termini: 08.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.02.2022.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/247759745.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
406-00005/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP

Reg. 30629 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.02.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Jordi Jordan Farnós ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre 
el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 56/XIV, sobre un nou 
programa de manteniment dels llits dels rius del districte de la conca 
fluvial de Catalunya
290-00042/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30658 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 56/XIV, sobre un 
nou programa de manteniment dels llits dels rius del districte de la conca fluvial de 
Catalunya (tram. 290-00042/13), us informo del següent:

En la sessió número 215 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), la qual va tenir lloc el passat 21 d’octubre de 2021, es va aprovar el 
següent:

Per una banda, el Programa de manteniment i conservació en trams no urbans de 
lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya per als anys 2021 - 2022. 
S’hi destinen 2,3 M€.

Per altra banda, les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per 
a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams 
urbans, amb una dotació 1,3 M€.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Control del compliment de la Resolució 62/XIV, sobre la creació d’un 
registre de persones en situació de soledat no desitjada
290-00048/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 31115 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 62/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’un registre de persones en situació de soledat no desitjada, 
us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a) de l’esmentada Resolució en la que es requereix al Govern 
la creació d’un registre unificat i oficial del nombre de persones que viuen en situa-
cions de vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no volguda, és 
prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya i en concret, del Departament 
de Drets Socials actuar amb especial èmfasi, per revertir la situació de les persones 
que viuen en situacions d’aïllament i soledat no volguda.

Essencialment, el percentatge més elevat de persones que viuen en aquestes cir-
cumstàncies pertany al col·lectiu de la Gent Gran. És per aquest motiu que durant 
l’any 2021 ja es va començar a impulsar el Pla pilot d’Envelliment Km0. Aquest 
programa té per objectiu atendre a la gent gran des de la comunitat, bàsicament 
acompanyar les persones –en especial les més grans– que es troben en situacions 
d’aïllament i soledat no volguda.

L’objectiu principal és teixir una xarxa de contactes a la comunitat que col·labo-
rin en el dia a dia d’aquestes persones i que en la comunitat s’articulin llaços que 
redueixin l’aïllament que pateixen. Evidentment, l’atenció a aquestes persones pres-
suposa ser coneixedors de l’existència de les seves situacions i per tant, del nombre 
de persones que les pateixen.

De cara al 2022, s’inclou una partida pressupostària per mantenir i ampliar la 
implantació territorial d’aquest pla. Per la seva banda, el Contracte Programa 2022-
2025 també inclou la fitxa d’envelliment Km0.

A més, tal i com es va informar en relació a les lletres d) i e) de la Resolució, 
el nou Contracte Programa també preveu en la fitxa del Servei d’Atenció en Entorn 
Domiciliari (SAED,) com a població destinatària del servei, entre d’altres, les per-
sones en situació de soledat o aïllament social. Entre els seus objectius inclou el de 
prevenir i oferir suports domiciliaris per donar resposta a les necessitats relacionals, 
enteses com aquelles situacions de necessitat derivades dels vincles socials, tant 
en l’entorn familiar com en el comunitari. Ja sigui per la manca de relacions o per 
l’existència d’unes relacions disfuncionals que generen risc per al desenvolupament 
psicosocial de les persones.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Resolució 75/XIV, sobre la construcció 
de dues residències i un centre de dia per a gent gran al barri de la 
Marina, a Barcelona
290-00057/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 31116 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

A la Mesa de la Cmissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 75/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de dues residències i un centre de dia per a gent gran al 
barri de la Marina, a Barcelona, us informo del següent:

Des del Departament de Drets Socials estem treballant per poder donar resposta 
a les necessitats de serveis residencials i de centres de dia per a persones grans a la 
ciutat de Barcelona. La ubicació però dels esmentats recursos serà definida en base 
al mapa de necessitats territorials, eina que ens permet valorar quins són els barris 
de Barcelona amb més necessitats d’implantació d’aquesta tipologia de serveis.

La implantació de nous equipaments residencials de caràcter públic a Barcelo-
na, i en concret al barri de la Marina, per tant, podrà portar-se a terme sempre que 
l’anàlisi i programació d’aquests equipaments responguin a les necessitats territo-
rials existents i s’adeqüin tant a la disponibilitat pressupostària, com als eixos de 
prioritats del Departament, a més d’adequar-se al nou model de promoció de l’auto-
nomia i d’atenció a les persones amb suport de llarga durada a l’entorn comunitari 
a Catalunya, que s’està impulsant des del Departament. Aquesta iniciativa vol afa-
vorir l’empoderament de les persones que es troben en situació de dependència per 
potenciar el projecte de vida propi i les expectatives personals, evitar l’aïllament i la 
solitud, així com, intentar donar resposta de manera proactiva perquè tothom pugui 
tenir l’oportunitat de viure a casa seva.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 76/XIV, sobre l’avaluació i 
l’abordatge de la malnutrició infantil
290-00058/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 31117 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 76/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’avaluació i l’abordatge de la malnutrició infantil, us informo del 
següent:

Pel que fa a l’apartat a) relatiu al desplegament dels protocols sobre la malnu-
trició infantil, l’avaluació de dades i l’adopció de mesures per garantir que tots els 
menors de 16 anys tinguin, tant durant el període lectiu com durant el no lectiu, 
almenys un àpat complet i equilibrat al dia, cal assenyalar que el Protocol per a la 
detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adoles-
cents, fou subscrit el 15 de juliol de 2013, per les entitats municipalistes Associació 
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Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, i pels llavors depar-
taments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família. I tenia per objecte reforçar la 
coordinació entre els serveis bàsics d’atenció social i els serveis educatius per tal de 
millorar la resposta dels ens locals davant les situacions de malnutrició en infants i 
adolescents. Posteriorment, el 4 de març de 2014, els dos Departaments esmentats, 
més el Departament de Salut van signar el Document de desenvolupament del proto-
col per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 
i adolescents, per incorporar els serveis sanitaris en el procés de coordinació de les 
diferents xarxes i, el 10 de març de 2014, el director del Servei Català de la Salut 
va signar una Instrucció per establir l’aplicació del Protocol en l’àmbit del CatSalut.

Actualment, els serveis bàsics d’atenció social, els centres educatius i els serveis 
sanitaris són les tres vies principals de detecció de les situacions de malnutrició 
d’infants i d’altres necessitats socials, davant de les quals s’intervé de manera coor-
dinada, amb un seguiment especial des dels serveis socials bàsics de l’administració 
local, i evidentment, amb l’objectiu entre d’altres, d’assegurar una alimentació cor-
recta del infants i els adolescents en situació de vulnerabilitat, durant tots els dies de 
l’any, inclòs el període de vacances escolars.

Així doncs, quan es valora que existeix una situació de dificultat d’alimentació 
d’un infant o adolescent, els serveis bàsics d’atenció social activen els mecanismes i 
ajuts per poder atendre aquesta necessitat durant el període lectiu i fora del període 
lectiu. Conjuntament amb els responsables de les entitats municipalistes, els con-
sells comarcals i els centres educatius, es verifica si l’alumne té concedida una beca 
de menjador i, si no és així, s’inicia la seva tramitació. Quan els centres educatius, 
en període lectiu, detecten situacions d’alumnes amb indicis d’una alimentació de-
ficient, i també quan detecten alumnes amb beca de menjador que deixen de fer ús 
d’aquest servei, ho comuniquen als serveis bàsics d’atenció social corresponent per 
donar la resposta més adient possible.

Respecte a l’atenció a infants i adolescents en situació de risc de vulnerabilitat, 
cal fer referència també, als Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) i els centres 
oberts (CO). Aquests, són un recurs diürn, fora d’horari escolar, per a infants i ado-
lescents fins a 17 anys que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores 
sense la supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social 
o desprotecció. La immensa majoria de CO i SIS proporcionen berenar als infants 
i adolescents, al Servei d’Atenció Diürna i quan escau, i a demanda dels serveis so-
cials bàsics, també sopar.

Davant de situacions excepcionals com la viscuda en esclatar la pandèmia de Co-
vid, el Govern va garantir mentre fou necessari, aquests tipus d’ajuts en el període 
lectiu i fora del període lectiu, a través d’altres sistemes com per exemple, a través de 
targetes moneder, amb la participació dels ens locals i amb la col·laboració d’entitats 
com la Creu Roja o el Banc d’aliments, entre d’altres.

D’altra banda, també cal fer referència a les actuacions que la Direcció General 
de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) impulsen per fomen-
tar l’accés d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats 
d’educació en el lleure. Aquestes actuacions contribueixen indirectament a fer front 
a la pobresa infantil i a garantir la suficiència alimentària durant els períodes de va-
cances escolars en la mesura que bona part de les activitats d’educació en el lleure 
que es fan en períodes no lectius inclouen, com a mínim, un àpat.

En relació a l’avaluació de les dades, cal esmentar que des de l’Observatori dels 
Drets de la Infància s’ha definit el contingut del futur Sistema d’Indicadors d’In-
fància i Adolescència de Catalunya, que començarà a estar operatiu al llarg dels 
propers mesos (en connexió amb el Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Cata-
lunya). Aquesta nova eina, que servirà per aprofundir en l’anàlisi de les condicions 
de vida d’infants i adolescents, incorpora una dimensió sobre vulnerabilitat social 
infantil, en la qual s’inclouen indicadors específics relacionats amb les mancances 
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alimentàries, com ara el «percentatge d’infants i adolescents que viuen en llars on 
no es poden permetre menjar les racions de carn o de peix recomanades (0-17)» o el 
«percentatge d’infants i adolescents que reben l’ajut de menjador al seu centre edu-
catiu (3-16)».

Pel que fa al punt b), en aquests moments no cal recuperar l’activitat d’un comitè 
interdepartamental que no existeix encarregat del seguiment de l’aplicació del Pro-
tocol. Com hem indicat, els departaments de Salut, de Drets Socials i d’Educació 
treballen de forma conjunta en el marc de diverses comissions interdepartamentals 
per garantir una aplicació coordinada de les diverses estratègies i mesures que s’im-
pulsen per lluitar contra la pobresa alimentària.

En relació als apartat c) i d), i com hem vingut assenyalant, més enllà del que 
s’establís al seu dia, en el document de desplegament del Protocol per a la detecció 
i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, per 
avaluar les dades relatives als infants i adolescents en situació de malnutrició, cal 
tenir present que la posada en marxa, properament, del Sistema d’indicadors d’in-
fància i adolescència de Catalunya permetrà disposar de dades agregades −i actua-
litzades periòdicament− per fer un seguiment de les condicions de vida d’infants 
i adolescents, inclosa una dimensió d’anàlisi sobre la vulnerabilitat social, en què 
s’incorporen indicadors específics relacionats amb les mancances alimentàries, la 
qual cosa contribuirà a fer possible un seguiment més acurat i una avaluació perma-
nent de les situacions de malnutrició en infants i adolescents. En els propers mesos 
doncs, comptarem amb una primera avaluació global de les dades.

Pel que fa la punt e) de la Resolució 76/XIV relatiu a habilitar per als períodes 
no lectius, una prestació específica per als infants i joves que reben ajut de menja-
dor durant el curs escolar, per garantir que tinguin accés a un àpat tots els dies de 
l’any, com ha quedat palès, ja existeixen prestacions i ajudes amb aquest objectiu 
i que atenen aquesta necessitat bàsica alimentària, com els ajuts d’urgència social 
que s’ofereixen des dels serveis socials bàsics. Aquests ajuts estan destinats a pal·liar 
situacions imprevisibles o greus mancances econòmiques que, de forma temporal, 
impedeixen cobrir les necessitats bàsiques. Aquests ajuts estan destinats a situacions 
de necessitat relatives a: manutenció (inclou alimentació i vestit), habitatge, submi-
nistraments, farmàcia i altres.

Alhora, el Departament també convoca subvencions per a entitats perquè desen-
volupin actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, espe-
cialment aquelles que tenen infants a càrrec. Amb aquests ajuts es prioritzen les ac-
tuacions adreçades a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, 
vestimenta, medicaments o altres productes per promoure la millora o preservació 
de la salut i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així com qualsevol altra 
de naturalesa similar.

En darrer lloc, respecte a la lletra f) relativa a recuperar el servei de menjador 
als instituts i tots els ajuts associats a aquest servei per als alumnes que ho requerei-
xin, el Departament d’Educació, per tal de fer possible la recuperació del servei de 
menjador als centres de secundària i de l’atenció a l’alumnat que rep ajuts, ha dut a 
terme les actuacions següents:

– La realització d’un informe tècnic sobre l’impacte de la reforma horària en 
l’àmbit educatiu, analitzant la implementació d’àpats escolars en horari saludable. 
Aquest informe conté:

– Fonament i exposició dels impactes esperables d’una reforma horària i de la 
introducció d’un àpat en franja saludable a l’ESO, comparant els beneficis amb la 
jornada compactada; 

– Recull expositiu d’experiències d’èxit de reforma horària i menjador escolar; 
– Proposta de models alternatius possibles i recomanació de passos per a la seva 

implementació.
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– Un estudi de viabilitat de diverses propostes organitzatives que permetin oferir 
el servei de menjador a l’alumnat socioeconòmicament vulnerable amb l’objectiu 
que l’alumnat que hagi rebut un ajut de menjador a primària no el deixi de tenir pel 
sol fet de canviar de centre.

L’estudi analitzarà diverses mesures a implementar a cada centre, de forma rea-
lista i possibilista, a fi que es puguin incorporar el més aviat possible, preveient no 
només la reobertura del servei en els centres on sigui possible, sinó d’altres mesures 
com la possibilitat d’utilitzar el servei d’altres centres educatius propers.

La primera fase d’aquest estudi consisteix en la recollida de totes les dades ne-
cessàries per tenir informació completa i actualitzada de la realitat del servei de 
menjador als més de 2.000 centres de Catalunya on s’imparteixen ensenyaments 
obligatoris, que es durà a terme el proper mes de febrer de 2022.

Per últim, cal destacar que, en relació al pressupost del 2022, una de les partides 
que creix més percentualment és la partida de beques menjador. En el pressupost 
del 2020 ja es va ampliar el tram majoritari de les beques, que era del 50%, fins a 
una cobertura del 70%. Actualment, ja comptem amb 2.234 beneficiaris més que el 
curs passat, pel que es destinaran 174 milions d’euros a les beques menjadors per 
l’any 2022 –suposant un increment de 36,6 milions d’euros respecte el pressupost 
de 2020.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 77/XIV, sobre l’atenció als 
infants més vulnerables davant la crisi de la Covid-19
290-00059/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 31118 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 77/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atenció als infants més vulnerables davant la crisi de la Covid-19, us 
informo del següent:

Pel que fa a la lletra a) de la Resolució, cal assenyalar que recentment, el Govern 
ha activat el Programa Reallotgem, amb el que s’actua sobre dos tipus de situacions 
relacionades amb les meses d’emergències. D’una banda, es cerca, en col·laboració 
amb els ajuntaments, habitatges de lloguer convencionals per tal d’allotjar-hi per-
sones o unitats familiars amb resolució favorable de les meses d’emergència que es 
trobin pendents d’adjudicació d’habitatge, en municipis sense parc públic de la Ge-
neralitat o municipal disponible, assumint la Generalitat el contracte de lloguer i el 
pagament de la renda, a preu de l’Índex de Referència, amb cessió d’ús a la persona 
o família. I de l’altra banda, ampliant des del mes de juny de 2021, els beneficiaris 
per tal d’incloure casos de persones o famílies amb vulnerabilitat acreditada que 
compleixin els criteris de les meses d’emergència i es trobin en procés de desnona-
ment amb data assenyalada, amb l’objectiu d’aconseguir que el desnonament no es 
produeixi i es pugui mantenir la persona o família a l’habitatge, assumint la Genera-
litat el contracte de lloguer i la renda amb el propietari, incloent-hi deutes pendents 
fins a sis mesos. Amb aquesta segona línia d’actuació del Programa Reallotgem es 
pretén aconseguir una reducció dels desnonaments que permeti reduir en conse-
qüència, la pressió sobre les meses d’emergències.
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Atès que la Resolució se centra en l’atenció als infants, es posa de manifest que 
l’existència de menors a la unitat familiar és tinguda en compte com un factor im-
portant a l’hora de determinar la situació de vulnerabilitat que es recull en la va-
loració favorable de les meses d’emergència i, en conseqüència, a la possibilitat de 
recórrer a qualsevol de les dues línies del Programa Reallotgem.

Paral·lelament, com a mecanisme per a la reducció dels casos amb resolució fa-
vorable de les meses d’emergència es manté l’aposta pel tanteig i retracte prevista al 
Decret-llei 1/2015, que ja ha suposat l’ampliació del parc públic de la Generalitat en 
més de 3.300 habitatges, mentre que els ajuntaments han superat el miler d’habitat-
ges i les entitats socials els 500.

Finalment, en la reducció de les llistes d’espera poden jugar un paper important 
els habitatges de lloguer social que es promoguin en el marc dels fons europeus Next 
Generation, que preveuen 160 milions per a fomentar la promoció d’habitatge de llo-
guer social i assequible que pugui reduir la pressió sobre les meses, tant pel que fa 
als casos ja resolts, com a possibles nous casos que s’incorporarien.

Pel que fa a la lletra b) de la Resolució relativa a recuperar i actualitzar el Proto-
col per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’in-
fants i adolescents, de juliol del 2013, per mirar de restablir el recompte de menors 
amb mancances alimentàries, cal assenyalar que l’esmentat Protocol no recollia ex-
plícitament, cap indicador global per recomptar i actualitzar periòdicament el nom-
bre de menors amb mancances alimentàries. I que la quantificació i el seguiment 
d’aquestes situacions es porta a terme de forma continuada com actuació necessària, 
exercici previ, per a la planificació i impuls d’actuacions en aquesta matèria. Actu-
acions per fer front a la pobresa alimentària que es vehiculen fonamentalment, des 
dels ens locals.

D’altra banda, cal tenir en compte també, que des de l’Observatori dels Drets 
de la Infància s’ha definit el contingut del futur Sistema d’indicadors d’infància i 
adolescència de Catalunya, que començarà a estar operatiu al llarg dels propers me-
sos (en connexió amb el Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya). I que 
aquesta nova eina, que servirà per aprofundir en l’anàlisi de les condicions de vida 
d’infants i adolescents, incorporarà una dimensió sobre vulnerabilitat social infan-
til, en la qual s’inclouran indicadors específics relacionats amb les mancances ali-
mentàries, com ara el «percentatge d’infants i adolescents que viuen en llars on no 
es poden permetre menjar les racions de carn o de peix recomanades (0-17)» o el 
«percentatge d’infants i adolescents que reben l’ajut de menjador al seu centre edu-
catiu (3-16)».

Respecte a la lletra c), tal i com ha quedat recollit en la informació corresponent 
a l’apartat a), els «recursos residencials normalitzadors» són aquells habitatges que, 
ja sigui a través del Programa Reallotgem, el tanteig i retracte, o la promoció direc-
ta per part de la Generalitat, els ajuntaments, i els promotors d’habitatge de lloguer 
social o assequible, puguin reduir la derivació de casos amb resolució favorable de 
les meses d’emergència a recursos residencials d’estada temporal.

En relació a la lletra d), cal afegir que des de l’inici de la pandèmia provocada 
per la Covid-19, a través del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social del 
Departament de Drets Socials, per exemple, s’ha intensificat la tasca de facilitar a 
les famílies dels infants en situació d’especial vulnerabilitat, amb especial atenció 
als infants immigrants i d’ètnia gitana per llurs especificitats, tota la informació re-
lacionada amb les prestacions econòmiques i de serveis existents amb l’objectiu de 
reduir-ne aquesta situació.

Al llarg del confinament, el Pla integral del poble gitano va ser proactiu i es va 
posar en contacte amb Serveis Socials de municipis amb un alt percentatge de po-
blació gitana per oferir la seva col·laboració. També va donar suport a totes aquelles 
peticions de famílies que arribaven a la unitat, traslladant aquestes peticions als ser-
veis socials corresponents i oferint la seva ajuda. Per altra banda, es van realitzar 
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diferents vídeos divulgatius amb informacions importants per les famílies gitanes. 
Entre aquests vídeos es va difondre un tutorial on s’explicava com sol·licitar l’ajut 
per a persones autònomes i un altre sobre ERTOS i ajuts i prestacions per a persones 
treballadores. La difusió es va fer a través de tots els canals als que té accés el Pla 
integral perquè arribés al màxim nombre de famílies gitanes, especialment aquelles 
que més dificultats tenen en eines TIC. També es va treballar amb les escoles d’aten-
ció prioritària per afavorir la comunicació amb les famílies i posar al seu abast tots 
els recursos que el departament d’Educació oferia, com per exemple, dispositius de 
tauletes, etc. Finalment, cal destacar que hi ha una persona de l’equip que informa 
a les famílies dels ajuts que les diferents administracions públiques aproven i els hi 
dóna suport en la seva tramitació.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 78/XIV, sobre l’ampliació de 
la xarxa de centres d’acollida d’urgència
290-00060/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30723 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 78/XIV, sobre 
l’ampliació de la xarxa de centres d’acollida d’urgència (tram. 290-00060/13), us 
informo del següent:

La violència contra les dones és un instrument d’intimidació constant del pa-
triarcat que suposa una greu violació dels drets humans en una societat que es vol 
justa i radicalment democràtica. La seva erradicació constitueix per aquest Govern 
una qüestió política de primer ordre. Quan es produeixen situacions, en els diver-
sos àmbits de les violències masclistes, que són crítiques, emergents i urgents, des 
del Departament d’Igualtat i Feminismes posem els recursos per donar una respos-
ta adequada a les necessitats i no ho fem soles, ens coordinem amb els ens locals.

Per enfortir la xarxa de centres d’acollida i urgència, des del Departament 
d’Igualtat i Feminismes després de treballar amb la xarxa de serveis que havia es-
tat reforçada tant en nombre de serveis ambulatoris i residencials, com en nombre 
de tècniques, es farà, enguany, una avaluació del funcionament de la xarxa amb els 
serveis substitutoris de la llar augmentats durant els dos darrers anys per continuar 
avançant en el millor servei possible per tot el territori català.

A més, cal recordar que en els pressupostos aprovats recentment per al 2022, el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat dobla els recursos destinats 
a l’atenció a les violències masclistes, augmentant el pressupost fins a un total de 
30,5 milions d’euros.

Per altra banda, de cara al període 2022-2025 es treballarà d’acord amb Ajunta-
ments i consells comarcals, en el marc d’un nou model de Contracte Programa, el 
model i els recursos més adequats per tal de donar sortida a les situacions d’emer-
gència social de la forma més adequada. Aquest nou model pretén acotar millor les 
responsabilitats d’ambdues parts, així com establir de forma clara els requeriments 
d’aquest acompanyament: requeriments en relació amb els protocols d’urgència, a 
l’adequació d’espais i a l’acompanyament social i psicològic.
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Finalment, a partir del segon semestre del 2022, el Departament d’Igualtat i Fe-
minismes té prevista una inversió de prop de 3 milions d’euros en immobles que es 
destinaran tant a serveis d’atenció ciutadana com recursos residencials de la xarxa 
d’atenció a les violències masclistes en el marc de les subvencions del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere i els Fons Europeus del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència per als serveis d’atenció a les agressions sexuals.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 79/XIV, sobre la implantació 
de serveis tècnics de punt de trobada
290-00061/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30724 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 79/XIV, sobre la 
implantació de serveis tècnics de punt de trobada (tram. 290-00061/13), us informo 
del següent:

Per al 2022 es té contemplat i preparat un pla per a la millora dels Serveis Tèc-
nics de Punts de Trobada (STPT) que comptarà, inicialment, en una avaluació dels 
serveis, a partir de la detecció de necessitats de les treballadores i treballadors, així 
com de les famílies i altres serveis implicats.

En el cas específic de Pirineu-Aran, el passat 12 de novembre de 2021 es va 
produir la primera visita de l’Honorable Consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge, així com de la Secretaria de Feminismes a la vegueria. En la seva visita es 
va tractar específicament el cas del STPT de la zona. Es va acordar la necessitat de 
donar resposta al Punt de Trobada al territori de l’Alt Pirineu i la proposta de treba-
llar amb els Consells Comarcals les diferents possibilitats per establir aquest servei 
de forma eficaç i eficient en un territori molt ampli i amb demandes disseminades, 
precisament per complir amb la voluntat d’aproximar un recurs com aquest a les 
famílies.

Aquest 2022 s’iniciarà un treball tècnic entre la Subdirecció de Serveis de la Di-
recció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, els Consells Comar-
cals i Ajuntaments del territori per tal d’acabar adaptant el servei a les possibilitats 
i a la realitat territorial.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 85/XIV, sobre la protecció de 
les víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual
290-00066/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30725 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 85/XIV, sobre 
la protecció de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual (tram. 290-
00066/13), us informo del següent:

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes ja s’està estudiant la posada en 
marxa d’un programa específic d’atenció integral en situacions de tràfic de perso-
nes i explotació sexual a les dones i nenes afectades. Aquest programa ha de poder 
basar-se en una sèrie de criteris bàsics, en el marc ampli de la prevenció, sanció i 
reparació. Criteris que són imprescindibles com: l’enfocament de drets humans, la 
perspectiva de gènere i interseccional, la igualtat de tracte i no discriminació, el dret 
a reparació del dany, la garantia de no revictimització, l’interès superior de les ne-
nes, nens i adolescents, la presumpció de minoria d’edat, etc.

L’any 2021 es van presentar en el grup contra el tràfic d’éssers Humans de la Co-
missió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista els 
estudis diagnòstics «Mecanismes utilitzats en l’atenció i protecció de les víctimes 
de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual a l’Alt Empordà», elabo-
rat per la Fundació APIP-ACAM per encàrrec de l’Institut Català de les Dones. I el 
«Diagnòstic per a una estratègia integral i interdepartamental de lluita contra el trà-
fic de dones i nenes», elaborat per SICAR-Adoratrius per encàrrec també de l’Insti-
tut Català de les Dones. Aquests dos informes, i especialment el darrer, són una guia 
per a elaborar aquesta estratègia integral i interdepartamental.

A desembre de 2021 es va fer una reunió entre l’equip tècnic i l’entitat SICAR 
per a recollir necessitats de forma específica, i el 18 gener de 2022, a la reunió de la 
Comissió de seguiment de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista es planteja una proposta de treball.

Pel que fa a la petició de la Resolució de dur a terme una acció coordinada amb 
les entitats que treballen i atenen el col·lectiu de víctimes del tràfic de persones i l’ex-
plotació sexual per a facilitar i incentivar la demanda d’acolliment a aquesta presta-
ció i que hi puguin accedir de manera prioritària, cal mencionar que el Departament 
d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Drets Socials ja hi estan actuant. Els 
objectius d’aquestes actuacions són per incorporar la perspectiva de gènere intersec-
cional i de la mà de les entitats que atenen el col·lectiu de víctimes del tràfic

de persones i l’explotació sexual, per a facilitar i incentivar la demanda d’acolli-
ment a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania d’aquests col·lectius.

Així, en el grup de treball creat en la Comissió de Govern de la Renda Garantida 
per estudiar l’estat de la Llei 14/2017, de 19 de juliol, de la renda garantida de ciu-
tadania, i la seva possible modificació, i que ha començat les seves reunions aquest 
mes de gener, es convocaran les diferents entitats que treballen i atenen el col·lectiu 
de víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual. La finalitat de les reunions 
serà l’avaluació de possibles canvis en la llei que facilitin l’accés d’aquests col·lectius 
a la prestació i també, l’estudi de com incentivar la demanda d’acolliment a l’esmen-
tada prestació d’aquestes persones.

En relació amb la necessitat de facilitar-los els ajuts al lloguer i els recursos 
d’emergència que els permetin tenir recursos d’habitatge i manutenció, als ajuts 
al pagament del lloguer i els recursos d’emergència en matèria d’habitatge, el De-



BOPC 235
14 de febrer de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 79 

partament de Drets Socials informa que té actives les Prestacions Econòmiques 
d’Especial Urgència per a casos de persones que es puguin trobar davant la pèrdua 
imminent de l’habitatge, així com els mecanismes de col·laboració amb entitats del 
tercer sector integrades a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), que tre-
ballen, entre altres, amb dones víctimes de violència masclista i altres violències 
vers les dones, com ara les que són objecte de la present Resolució. Alhora, les 
convocatòries d’ajuts al pagament del lloguer estan obertes, òbviament, a les dones 
que han estat víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual i que una vegada 
deixen de necessitar l’ajut d’entitats especialitzades i volen accedir a un habitatge 
de lloguer convencional, si compleixen els requisits econòmics i socials definits, 
poden optar a aquests ajuts, a banda dels procediments previstos per a accedir a 
un habitatge públic a través del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protec-
ció Oficial.

Pel que fa a la informació del portal corporatiu de transparència sobre el nombre 
de dones

que han estat identificades com a víctimes d’explotació sexual a Catalunya, des 
del Departament d’Interior s’expressa el compromís ferm en seguir avançant cap a la 
millora de la transparència. Des de l’inici del portal, l’any 2017, s’ha fet un gran pas 
endavant i s’han obert a ciutadania a través de la web dels Mossos, més d’un milió 
de dades policials actualitzades.

En aquest sentit, i per donar compliment a la Resolució 85/XIV, sobre la pro-
tecció de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual s’han realit-
zats diverses reunions preparatòries en les quals participen els serveis operatius 
del cos de mossos d’esquadra que investiguen l’àmbit del tràfic d’éssers humans 
(TEH) i els serveis de difusió que gestionen el portal de dades obertes, amb l’ob-
jectiu de determinar la viabilitat de publicar les dades en format de dades obertes, 
que s’inclourien al web, valorant a l’hora els possibles impactes d’exposar aques-
tes dades.

El primer que s’ha tractat a les reunions, per poder donar compliment a la re-
solució, és determinar quines dades són exactament les que s’han de publicar, les 
víctimes d’explotació sexual en general o víctimes d’explotació sexual amb tràfic 
d’éssers humans, atès no totes les víctimes d’explotació sexual són víctimes de tràfic 
d’éssers humans.

Actualment, s’està treballant amb el propòsit de publicar al web de dades obertes 
la informació relativa a víctimes de TEH amb finalitat d’explotació sexual, estimant 
que la publicació d’aquestes dades quantitatives no implica cap vulneració o perjudi-
ci a l’operativa ni cap a les víctimes, proposant per a una fase posterior la valoració 
de la publicació de les víctimes d’explotació sexual fora de l’àmbit del TEH.

El nombre de dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explota-
ció sexual a Catalunya per al període 2011-2021 segons dades conegudes pel cos de 
mossos d’esquadra ha estat de 96. Tot i així som conscients que el fenomen i l’ob-
tenció de les xifres real d’aquest és molt complex.

El Pla Integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans de Mossos d’Esquadra 
(PG-ME) està pendent de presentació i valoració per la Prefectura de Policia. No 
obstant això, la PG-ME treballa de manera habitual amb les principals entitats que 
desenvolupen la seva activitat a Catalunya i que donen assistència a víctimes de trà-
fic d’éssers humans. En aquesta línia de col·laboració, se signen convenis amb algu-
nes d’aquestes entitats especialment dedicades a protegir les víctimes d’explotació 
sexual i els i les menors a càrrec seu.

Des de l’any 2019 i fins a l’actualitat, la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Hu-
mans del Cos de Mossos d’Esquadra ha vist incrementada la seva plantilla en un 
58% d’efectius i la previsió és mantenir el nombre d’efectius que duen a terme la 
seva activitat en aquest àmbit delinqüencial. Més enllà dels efectius policials espe-
cialitzats en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, destacar que també col·labo-
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ren en la lluita contra aquesta tipologia delinqüencial els efectius destinats a tas-
ques d’investigació, cosa que permet sumar esforços per combatre aquest tipus de 
delictes.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 86/XIV, sobre la destinació 
de recursos pressupostaris al desplegament de les lleis d’igualtat 
efectiva de dones i homes i del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista
290-00067/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 86/XIV, sobre la 
destinació de recursos pressupostaris al desplegament de les lleis d’igualtat efecti-
va de dones i homes i del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
290-00067/13), us informo del següent:

Els pressupostos del 2022 destinen 92 milions d’euros al Departament d’Igualtat 
i Feminismes, una xifra que suposa doblar els recursos que es destinaven fins ara 
a les polítiques competència d’aquest Departament. A aquests recursos se li han de 
sumar també, aquells que destinen la resta de l’executiu a polítiques d’igualtat, ja 
que el Departament d’Igualtat i Feminismes coordina i lidera aquestes polítiques, 
però la transversalitat de gènere interseccional impregna tot el govern.

Aquest Departament de nova creació és una estructura clau del Govern republi-
cà que té l’encàrrec explícit de transversalitzar el principi d’igualtat en les actua-
cions del Govern com a estratègia política per assolir la igualtat real. Cal comba-
tre múltiples desigualtats que provoquen de manera indestriable una injustícia de 
reconeixement i una injustícia distributiva o material. L’acció del Govern té com a 
objectiu l’equitat, és a dir, la distribució justa dels drets, de les obligacions, de les 
oportunitats i dels recursos, sobre la base del reconeixement i el respecte a la di-
ferència.

Per aconseguir una equitat de gènere real cal seguir dotant el país de les eines 
més potents per fer-ho possible. Per això aquest increment pressupostari en tot el 
Departament i concretament també en la Secretaria de Feminismes que passa de 
24.359.593,07 € a 59.969.428,93 €.

Així mateix, per seguir avançant en la igualtat efectiva de dones i homes i as-
segurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, 
les oportunitats i els recursos, aquest Govern elaborarà un avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, fonamentada en 
l’avaluació de l’impacte social assolit després de cinc anys de desplegament. Això 
permetrà avançar en l’obligatorietat de les mesures, definir indicadors de seguiment 
i d’avaluació i enfortir-ne el règim sancionador.

En l’àmbit de les violències masclistes, i amb la recentment aprovada Llei 
17/2020, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, una llei també de caràcter transversal, Catalunya té un instrument 
potent per impulsar transformacions radicals. Sota el lideratge i la coordinació del 
Departament d’Igualtat i Feminismes, el Govern augmenta els esforços en la lluita 
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per l’erradicació de la violència masclista i amb els pressupostos del 2022 el De-
partament d’Igualtat i Feminismes dobla els recursos destinats a les violències mas-
clistes.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 88/XIV, sobre les dones en 
situació de vulnerabilitat econòmica
290-00069/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30727 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 88/XIV, sobre les 
dones en situació de vulnerabilitat econòmica (tram. 290-00069/13), us informo del 
següent:

La taxa de risc de pobresa o d’exclusió social (taxa AROPE), segons dades de 
l’IDESCAT de l’any 2020, és superior entre les dones (27,8%) que entre els homes 
(24,9%). En el cas de les famílies monoparentals, encapçalades en un 85% dels ca-
sos per dones, aquesta taxa es dispara fins a quatre de cada 10 (el 40%). Aquest go-
vern treballa per combatre la feminització de la pobresa i la precarització econòmica 
de les dones, des d’una perspectiva interseccional, amb dues grans línies d’inter-
venció, complementàries a l’impuls de plans d’ocupació específics. En primer lloc, 
garantir la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional en totes les polí-
tiques i els plans de recuperació i de rescat social, incloent-hi la gestió dels fons eu-
ropeus, els programes de renda garantida de ciutadania, la renda bàsica universal, el 
Pla Integral d’Abordatge del Sensellarisme, i qualsevol altre pla adreçat a combatre 
l’exclusió social. En segon lloc, reforçar les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit 
laboral: per combatre la bretxa salarial de gènere, per fomentar els plans d’igualtat a 
les empreses, els ens locals, les entitats socials i les institucions públiques; per avan-
çar en la paritat en els càrrecs directius de les empreses mercantils, cooperatives i 
entitats sense ànims de lucre; i per impulsar les iniciatives de les dones treballadores 
autònomes mitjançant programes d’acompanyament específics.

Pel que fa al segon punt de la Resolució 88/XIV, sobre les dones en situació de 
vulnerabilitat econòmica, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
s’estan realitzant diversos programes. En primer lloc, el Programa de suport a les 
dones en els àmbits rural i urbà (SOC-Dones àmbit rural i urbà), en el marc del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. Les persones destinatàries són dones de-
socupades inscrites com a demandants d’ocupació al SOC, residents, preferentment, 
en municipis de menys de 5.000 habitants. L’objectiu del Programa és millorar la 
capacitació i l’ocupabilitat de les dones residents en aquests municipis per facili-
tar-les l’accés al mercat de treball, sobretot en ocupacions d’economia verda i digi-
tals, a través d’itineraris personalitzats d’orientació i acompanyament.

En segon lloc, el Programa ADA (SOC-ADA) per a la realització d’accions for-
matives per a l’adquisició i millora de competències digitals per a l’ocupació, adre-
çades a dones prioritàriament no ocupades de municipis de menys de 30.000 habi-
tants, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. El Programa 
consisteix a oferir formació no formal vinculada a competències digitals, de qual-
sevol família professional.
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I també, s’està duent a terme el Programa de Formació professional per l’ocupa-
ció en especialitats d’alt nivell (SOC - Més Talent Cat), consistent en la formació en 
tres àmbits: digital, economia verda i atenció a les persones. El programa busca que 
es garanteixi la paritat en les accions formatives.

Per altra banda, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament d’Em-
presa i Treball també estan avançant en altres actuacions destinades a la incorpora-
ció de les dones en sectors productius fortament masculinitzats. Concretament, en 
el marc Pacte Nacional per a la Indústria a través de la realització de processos par-
ticipatius sobre impactes de gènere en diferents àmbits ocupacionals, mitjançant els 
quals es podran identificar els reptes respecte a la situació de les dones en aquests 
àmbits i les oportunitats de millora pel que fa a la generació d’ocupació i accés a 
càrrecs de decisió per a més dones.

Per fer passos endavant en l’equitat en els treballs, des del Departament d’Igual-
tat i Feminismes s’estan portant a terme un conjunt d’actuacions encaminades a 
avançar en equitat en els treballs, com ara la creació i actualització d’eines per a 
l’elaboració de plans d’igualtat relacionades amb la superació de la bretxa salarial, 
així com la formació a empreses i agents socials en el seu ús i aplicació. Amb motiu 
de l’entrada en vigor de la nova normativa sobre plans d’igualtat i igualtat salarial, 
s’han incrementat significativament les accions d’assessorament i formació a les em-
preses i ens públics en aquestes matèries. Al llarg de 2021 més de 4.200 persones 
han participat en els cursos organitzats per la Direcció general de Cures, Organitza-
ció del temps i Equitat en els treballs.

A la vegada, si parlem de vulnerabilitat no podem obviar l’impacte de la situació 
actual de pandèmia global que hem viscut com a país. Aquesta, entre altres qües-
tions, ha contribuït a una major càrrega de treball de les dones i més pobresa de llur 
temps, evidenciant que la falta de disposició de temps és un factor de desigualtat que 
no és aliè a la divisió sexual del treball que assigna a les dones el treball domèstic 
i de cures.

Amb el programa Temps per Cures el Govern respon a necessitats quotidianes de 
conciliació de la vida laboral i familiar i, alhora, impulsa un canvi estructural res-
pecte les cures. Concretament, l’executiu es corresponsabilitza de la cura d’infants i 
adolescents de 0 a 14 anys, amb una inversió de més de 20 milions d’euros pel 2022 
que es finança a través del Pla Corresponsables (2021-2023). I això es du a terme 
amb plena col·laboració amb els ens locals, tot facilitant que els municipis identifi-
quin quins són els serveis que millor s’adapten a les necessitats de cures i de temps 
de la seva població, i des del Departament d’Igualtat i Feminismes s’impulsa, es co-
ordina i s’acompanya el desplegament d’aquests serveis per part dels municipis de 
més de 20.000 habitants i dels consells comarcals a la resta de municipis. En aquest 
darrer cas, la transferència de fons té en compte particularitats territorials com la 
dispersió geogràfica, la deficiència de la xarxa de transport col·lectiu, la singularitat 
dels micropobles, les situacions de ruralitat, o el risc de despoblament.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 113/XIV, sobre les dades de 
beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones en situació de dependència
290-00089/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 31119 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 113/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’au-
tonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, us informo 
del següent:

Pel que fa al punt 1 de la Resolució 113/XIV, en el que es requereix al Govern a 
cercar, amb el Ministeri de Sanitat i amb l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials 
(Imserso), un sistema més eficaç en l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependèn-
cia, el Departament de Drets Socials s’ha reunit al llarg de l’any 2021, amb l’Im-
serso en diferents ocasions, per tal d’abordar aquesta qüestió. En el decurs d’aques-
tes trobades, que està previst que continuïn al llarg del 2022, ha quedat palès entre 
d’altres, l’interès d’ambdues administracions per intentar ajustar al màxim les dades 
publicades i aconseguir major eficàcia en aquest sentit.

Tanmateix, cal considerar també que la sincronització de dades amb l’Estat no és 
un problema exclusiu de Catalunya, sinó que afecta de la mateixa manera a la resta 
de comunitats autònomes.

L’aplicació informàtica de l’Imserso està dissenyada per recollir les dades gestio-
nades per les diferents comunitats, cadascuna amb el seu propi sistema de gestió i, 
sovint, les especificitats tècniques de les aplicacions entren en conflicte, més encara 
quan es tracta de noves versions amb nous requeriments, no previstos inicialment.

En qualsevol cas, el Departament de Drets Socials té la voluntat d’intentar ajus-
tar al màxim, la confluència d’informació entre els dos sistemes i per aquesta raó, 
durant l’any 2021 s’han dut a terme accions adreçades a aconseguir la màxima sin-
cronia de dades:

– Anàlisi, detecció i resolució d’errors en la comunicació i admissió de dades en-
tre les aplicacions informàtiques pròpia i de l’Imserso.

– Implementació de petits evolutius informàtics destinats a la resolució dels er-
rors i evitar que es reprodueixin en el futur.

Enguany, el Departament de Drets Socials té previst la continuïtat de les actua-
cions de millora relacionades amb la sincronia de dades interadministratives, així 
com, amb els mecanismes d’ajustament de dades indicats anteriorment.

Pel que fa referència a la publicació de les dades, cal recordar que el Departa-
ment de Drets Socials publica trimestralment, en l’àmbit de la dependència, totes 
les dades de gestió relatives tant a aspectes de valoració, com de PIA’s i prestacions, 
i/o serveis atorgats.

En darrer lloc només afegir, en resposta a la demanda del Parlament per tal que 
les dades siguin compartides i consensuades entre ambdues administracions, tal i 
com ha quedat palès, que aquest és sens dubte el desig i la voluntat del nostre De-
partament.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Resolució 141/XIV, sobre les mesures 
per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
290-00113/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 30659 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 141/XIV, sobre les 
mesures per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs (tram. 
290-00113/13), us informo del següent:

En relació amb la iniciativa del pla d’acció per la recuperació mediambiental del 
litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs, correspon necessàriament a l’Administra-
ció General de l’Estat espanyol, de conformitat amb les competències recollides en 
la legislació vigent en matèria de costes (art. 111 i art. 222, apartats a i b, de la Llei 
de costes i del Reglament general de costes, respectivament) la planificació i l’exe-
cució de les obres necessàries per a la protecció, defensa i conservació del domini 
públic marítimo-terrestre.

Barcelona, 28 de gener de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 32/XIV, sobre la situació de la 
gent jove
390-00032/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 31120 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.02.2022

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 32/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació de la gent jove (tram. 390-00032/13), us informo del següent:

En relació a la lletra g) de l’apartat 6 de l’esmentada Moció, cal assenyalar que la 
situació que vivim com a conseqüència de la pandèmia sobrevinguda per la SARS-
CoV-2, i a la que hem hagut de fer front, en irrompre de manera inesperada, ha tin-
gut un gran impacte sobre la salut de les persones i ha provocat un increment impor-
tant, de la necessitat de suport emocional en infants i joves.

La incidència de la informació que reben infants i joves principalment d’Internet 
i les xarxes socials, sovint falsa, distorsiona els seus coneixements i influeix en la 
seva actitud vers diferents aspectes de la salut (la pròpia imatge, la salut sexual, el 
consum de substàncies, els estils de vida, etc.), generant situacions estressants i an-
goixants que, junt amb d’altres factors derivats de la pandèmia (situacions familiars 
de vulnerabilitat com pèrdua de llocs de treball, defuncions de familiars, por a la 
malaltia, solitud, menys relació social amb l’entorn més proper i amb els amics...) 
han produït un patiment emocional, moltes vegades difícil de gestionar. Essent, en 
definitiva, causa d’augment de problemes de salut mental.
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Més enllà dels esforços que estem invertint per pal·liar els efectes de la pandè-
mia, d’acord amb la rellevància que li conferim des de l’àmbit sanitari, a la salut 
mental de les persones, aquest és un dels eixos prioritaris sobre els que articulem les 
polítiques sanitàries des del Departament de Salut, i hem endegat mesures específi-
ques, de diferent calatge i en diferents àmbits del sistema sanitari, per dotar-lo dels 
mecanismes convenients i necessaris per actuar davant d’aquesta situació de neces-
sitat i alertada pels professionals.

Entre aquestes mesures, en l’àmbit de l’atenció primària i salut comunitària, du-
rant el proper 2022 incorporarem 220 professionals referents de benestar emocio-
nal. Aquesta figura, de la que a dia d’avui ja n’hem incorporat 150, són professionals 
majoritàriament psicòlegs, però no només psicòlegs, també educadors, treballadors 
socials, i altres perfils que treballen colze a colze, amb infermeria des del punt de 
vista de la prevenció i promoció, amb l’objectiu de desmedicalitzar una situació que 
no s’ha de resoldre d’entrada, des de l’àmbit farmacològic, però que sí requereix 
d’atenció preventiva per detectar símptomes o signes i evitar que derivin en malal-
tia mental.

En aquest sentit, també incorporem nutricionistes que faran la mateixa funció 
que els psicòlegs, però abordant específicament, l’àmbit nutricional, i treballant tam-
bé colze a colze, amb infermeria, qui té conferida l’atenció directa i la coordinació 
amb aquestes figures de benestar emocional, actuant des de la promoció de la salut 
i la prevenció.

Així mateix, la següent línia en el reforç de l’atenció de la salut mental, és el Pla 
de prevenció del suïcidi, que recentment s’ha presentat. L’objectiu del Pla de Pre-
venció del Suïcidi de Catalunya, és reduir, en un període de 5 anys, la prevalença 
i l’impacte de la conducta suïcida (ideació, intent i mort per suïcidi) a Catalunya, a 
través d’un sistema integrat i eficient de prevenció, intervenció i postvenció que tin-
gui en compte la perspectiva de gènere, amb la priorització dels grups de més risc.

Per assolir aquest objectiu el PLAPRESC promou mesures per a la prevenció i 
el control de la conducta suïcida, des del suport integral a la vida i des de l’acció 
intersectorial, per tal de donar les respostes adequades a cada situació, millorar la 
sensibilització i transformació social vers aquest fenomen, i promoure el benestar 
emocional i el desig de viure de forma resilient de la població.

El Pla consta de 6 línies estratègiques d’intervenció, que són: la prevenció uni-
versal, selectiva, indicada i estructural del suïcidi; la detecció, accés, atenció imme-
diata, tractament, recuperació i processos de suport en casos d’intents de suïcidi; la 
postvenció i el suport a la família, altres supervivents i professionals; la seguretat 
clínica i la prevenció del suïcidi, el suport en la gestió de la informació, el conei-
xement i la vigilància epidemiològica; així com, en darrer lloc, la governança, que 
conceptualment comporta el desplegament del pla i la rendició de comptes.

Aquestes línies estratègiques fan necessària actuacions d’intervenció en àmbits, 
eixos i objectius estratègics que corresponen a l’àmbit competencial de diversos de-
partaments de la Generalitat de Catalunya, subjectes a la coordinació del Departa-
ment de Salut. El desplegament del Pla durant el període 2021-2025, ha fixat 24 ac-
tuacions prioritàries (d’un total de 319), que s’han d’implementar en el curt termini.

La darrera gran línia d’actuació, en tot el que fa referència a la millora de l’àmbit 
d’atenció infantil i juvenil, són els 10 equips d’atenció d’altíssima complexitat, que 
es van donar a conèixer el passat novembre. Es tracta de 10 equips multidisciplinars 
formats per cinc tipus de professionals −psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, 
treball social i educació social−, que prestaran atenció domiciliària.

Bona part d’aquesta línia assistencial, especialment l’adreçada a infants i joves, 
es pot fer a domicili; això permet assolir entre d’altres, major equitat, des d’un punt 
de vista territorial, i permet vetllar per la continuïtat assistencial, especialment en 
el salt que es dóna en el transcurs de l’atenció infantil i juvenil a l’adulta, un factor 
important que repercuteix en infants i joves, usuaris dels programes o línies d’in-
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tervenció en salut mental. Es proposa la intervenció domiciliària perquè el domicili 
és el seu entorn, un entorn proper, que coneixen, a diferència d’un centre de salut 
mental que, en infants i joves, pressuposa una barrera que fa que moltes d’aquestes 
persones, no hi vagin.

Per tant, en casos de moltíssima complexitat, s’intervé a la comunitat, acompa-
nyant la comunitat, amb una durada d’entre 1 any i mig i 2 anys d’acompanyament. 
I en casos de salut mental, per exemple, de depressió o ansietat, intents d’autòlisi, 
trastorns de conducta alimentària, s’intervé també a domicili, mitjançant un equip 
multidisciplinari d’atenció domiciliària, amb una intervenció en crisi durant dos, 
tres mesos màxim, i entre dos o tres dies a la setmana.

Finalment, remarcar que l’atenció a la salut mental infantil i juvenil és una de 
les prioritats del Govern perquè els trastorns mentals sovint s’inicien precisament 
en aquestes edats, i perquè una intervenció precoç pot evitar el desenvolupament de 
malalties i la seva cronificació.

Barcelona, 31 de gener de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre l’oferiment que va fer al president del 
Govern d’Espanya amb relació a l’acollida de refugiats afganesos
361-00009/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP VOX (reg. 31647).
Coneixement: Mesa del Parlament, 08.02.2022.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre els canvis en la cúpula dels Mossos 
d’Esquadra i en la Comissaria General d’Investigació Criminal
361-00015/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30631).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022.
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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 la Infància 
amb la consellera de Drets Socials sobre les línies d’actuació del 
Departament de Drets Socials amb relació a les polítiques d’infància
354-00080/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Judit Alcalá González, del GP PSC-Units (reg. 28149).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de la Infància, 09.02.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Visión y Vida davant la Comissió de la Infància perquè presenti 
l’informe «Radiografía de la pobreza visual infantil en España»
356-00394/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judit Alcalá González, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 25613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de Dolors Comas d’Argemir i Cendra, 
catedràtica d’antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i 
Virgili, perquè presenti el seu informe sobre l’impacte de gènere en 
les persones que tenen cura de gent gran i dependents en temps de 
la Covid-19
356-00466/13

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP ECP 
(reg. 31225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 08.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant de la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’informe «Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a 
Catalunya»
356-00467/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judit Alcalá González, del GP PSC-Units (reg. 31286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.02.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president 
de Càritas Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials perquè 
presenti l’informe de la Fundació Foessa titulat «Evolució de la 
cohesió social i conseqüències de la Covid-19 a Catalunya»
356-00472/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, Bartomeu Compte Mas-
mitjà, del GP ERC, Ferran Roquer i Padrosa, del GP JxCat, Basha Changue Cana-
lejo, del GP CUP-NCG, Jessica González Herrera, del GP ECP, Joan García Gon-
zález, del GP Cs, Eva Parera i Escrichs, del G Mixt (reg. 31600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 08.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet davant 
la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els problemes 
que el tancament de les oficines bancàries comporta als barris
356-00475/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 31834).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 08.02.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera 
de Drets Socials sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament en matèria de polítiques d’infància
355-00047/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de Drets Socials (reg. 
28845).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.02.2022.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6305/2021, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular, contra el Decret 
llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya
381-00008/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 31607 / Provisió del president del TC del 03.02.2022

Acord: Mesa del Parlament, 08.02.2022.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2063/2021, interposat per Salvador Illa Roca i altres, 
contra els acords de la Mesa del Parlament del 26 de març de 2021, 
de confirmació de la Resolució de la presidenta del Parlament del 
25 de març de 2021 amb relació a l’admissió de la delegació de vot 
del diputat Lluís Puig Gordi, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya
383-00003/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 227) 

En el BOPC 227, a la pàgina 74
On hi diu:
No podemos dejar de referirnos, en el mismo sentido, al reciente acuerdo de la 

Mesa del Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2021, igualmente publicado 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya3 (documento núm. 4) 

Hi ha de dir:
No podemos dejar de referirnos, en el mismo sentido, a los recientes acuerdos 

de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2021 y de 18 de ene-
ro 2022, igualmente publicados en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya3 

(documentos núm. 4 y 5) 

On hi diu:
A la vista de todo lo anterior, resulta especialmente pertinente recordar que el 

propio magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017, en su auto de  
9 de marzo de 2021 (documento núm. 5) 

Hi ha de dir:
A la vista de todo lo anterior, resulta especialmente pertinente recordar que el 

propio magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017, en su auto de  
9 de marzo de 2021 (documento núm. 6)

A la pàgina 74, a les notes de peu de pàgina
On hi diu:
2. BOPC 207, de 17 de enero de 2022, p. 3 

Hi ha de dir:
2. BOPC 576, de 27 de marzo de 2020, p.3
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On hi diu: 
3. BOPC 207, de 17 de enero de 2022, pp. 14-15 

Hi ha de dir: 
3. BOPC 207, de 17 de enero de 2022, pp. 14-15 y BOPC 212, de 24 de enero de 

2022, pp. 65-66

A la pàgina 75, a continuació de la signatura, cal afegir:
N. de la r.: La documentació annexa pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.




