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TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima 
Generació a les Terres de l’Ebre
250-00243/13
Retirada 9

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13
Decaïment 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sen-
sellarisme
202-00029/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan de Vilatorrada
250-00459/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les aules prefabricades dels centres 
educatius
250-00460/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges de les autopis-
tes a les persones amb discapacitat
250-00461/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats cien-
tífiques
250-00462/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

* Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui la perspectiva 
d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la inclusió, en la programació de la Comissió de Com-
memoracions per al 2023, de la celebració del 150è aniversari de la proclamació de 
la Primera República
250-00466/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

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

Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front de la Posa
250-00468/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

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
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges per a persones amb ma-
laltia mental
250-00470/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona
250-00472/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

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
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes i do-
cents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la facilitació del reagrupament familiar dels afganesos 
residents a Catalunya
250-00475/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació de la fabrica-
ció de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del Llobregat
250-00476/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la manca de neutralitat ideològica i solvència acadè-
mica de l’esborrany del decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació bàsica 
preparat pel Departament d’Educació i lliurat al Govern
250-00477/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa de la presència i les competències del Ser-
vei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil a Catalunya
250-00478/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

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
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de víctimes de 
matrimonis forçats
250-00480/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció per a drogodepen-
dents situades en zones en contacte amb espais dedicats a infants o adolescents
250-00481/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

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
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el debat dels horaris escolars i l’opció per a les famílies 
de demanar la jornada continuada
250-00483/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers voluntaris de Seròs
250-00484/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara i Rocafort
250-00485/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la defensa i protecció de la gent gran i els col·lectius 
vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i administratives
250-00486/13
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals de suport edu-
catiu destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
250-00487/13
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre de Dia Miguel 
Hernández, de Santa Coloma de Gramenet
250-00488/13
Presentació: GP ECP 24
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Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció del medi na-
tural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per al Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre
250-00490/13
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 12/1985, d’espais 
naturals
250-00491/13
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental de la Terra Alta
250-00492/13
Presentació: GP PSC-Units 28

Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre la seguretat de les estacions de trens i altres instal·la-
cions ferroviàries
250-00494/13
Presentació: GP VOX 31

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 fisca-
lització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen 
a les empreses Tasca de Serveis d’Animació i Jan BCS del 2018 al 2021
253-00003/13
Presentació: GP VOX 32
Termini de presentació d’esmenes 33

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sector agrícola i ramader
300-00116/13
Presentació: GP VOX 33

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a les 
famílies desnonades
300-00117/13
Presentació: GP CUP-NCG 33

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just
300-00118/13
Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 34

Interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari
300-00119/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament d’Economia i Hisenda 
amb relació als pressupostos de la Generalitat
300-00120/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació
300-00121/13
Presentació: GP Cs 35

Interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera
300-00122/13
Presentació: GP JxCat 35

Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català
300-00123/13
Presentació: GP ERC 36
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Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals en les mobilit-
zacions
300-00124/13
Presentació: GP ERC 36

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2021
360-00008/13
Presentació: síndic de Greuges 36

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Substitució de diputats 38

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 87/XIV, sobre la destinació dels fons euro-
peus Pròxima Generació a projectes que tinguin com a objectiu les dones
290-00068/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 89/XIV, sobre la reparació dels habitatges 
de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri de Camp Clar, a Tarragona
290-00070/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 90/XIV, sobre la bonificació del cent per cent 
de l’entrada als espais culturals de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
290-00071/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 91/XIV, sobre l’actualització de la informació 
referent als joves extutelats per la Generalitat
290-00072/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 96/XIV, sobre l’impacte de la Covid-19 en 
la infància
290-00077/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 101/XIV, sobre les condicions laborals dels 
treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per 
al sector de l’hostaleria i la restauració
290-00082/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 142/XIV, sobre la variant de les Preses
290-00114/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 59/XIV, sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
390-00059/13
Designació de la Comissió competent 51

Control del compliment de la Moció 60/XIV, sobre la situació de les persones sen-
se llar
390-00060/13
Designació de la Comissió competent 51

Control del compliment de la Moció 61/XIV, sobre la situació dels joves
390-00061/13
Designació de la Comissió competent 52
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Control del compliment de la Moció 62/XIV, sobre la recerca i la transferència de 
coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement
390-00062/13
Designació de la Comissió competent 52

Control del compliment de la Moció 63/XIV, sobre l’impuls de la mediació i els mè-
todes alternatius de resolució de conflictes
390-00063/13
Designació de la Comissió competent 52

Control del compliment de la Moció 64/XIV, sobre la salut i l’atenció primària
390-00064/13
Designació de la Comissió competent 52

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 Recerca i Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre les relacions del Govern amb les entitats 
que defensen el bilingüisme en el sistema educatiu
354-00041/13
Decaïment 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre l’atac violent a membres de l’associació 
S’Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00053/13
Decaïment 53

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

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè in-
formi sobre l’atac violent a membres de l’associació S’Ha Acabat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona
356-00230/13
Decaïment 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la UGT de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00416/13
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de CCOO 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de 
joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00417/13
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eina - Joves de la Intersindical 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de 
joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00418/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec Joves davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut que es 
desenvolupen a Catalunya
356-00419/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Jove Cambra Internacional de 
Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00420/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Independent de 
Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00421/13
Sol·licitud 54
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels infants 
i llurs famílies durant el període de les vacances escolars
355-00023/13
Substanciació 55

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre l’impacte de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 a les resi-
dències per a gent gran i les mesures previstes per a fer-hi front
355-00026/13
Substanciació 55

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials 
sobre els nous protocols i mesures de protecció als centres residencials de gent gran
355-00027/13
Substanciació 55

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

Compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren de la Costa Brava 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la comissió que cor-
respongui per a explicar el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
357-00012/13
Substanciació 55

Compareixença del secretari general del Departament d’Economia i Hisenda da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la destinació dels fons 
transferits pel Govern de l’Estat el 10 de setembre del 2021
357-00071/13
Substanciació 56

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comissió de Recerca 
i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00116/13
Substanciació 56

Compareixença de Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l’estat del pla 
i el dèficit actual d’inversions en la xarxa ferroviària catalana
357-00130/13
Substanciació 56

Compareixença de la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00180/13
Substanciació 56

Compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00182/13
Substanciació 56

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 25
Convocada per al 22 de febrer de 2022 57

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

4.70.10. Altres comunicacions

Diversos informes de fiscalització del Tribunal de Comptes
337-00012/13
Presentació: Tribunal de Comptes 58

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2022
231-00002/13
Proposta al Ple 59
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el mecanisme 
per a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres 
de l’Ebre
250-00243/13

RETIRADA

Retirada pel GP ECP (reg. 32699).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.02.2022.

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13

DECAÏMENT

Decaiguda en la sessió 9 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 16.02.2022, 
DSPC-C 201.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
202-00029/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2022 al 07.03.2022).
Finiment del termini: 08.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan 
de Vilatorrada
250-00459/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les aules prefabricades 
dels centres educatius
250-00460/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges 
de les autopistes a les persones amb discapacitat
250-00461/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels animals utilitzats 
amb finalitats científiques
250-00462/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui 
la perspectiva d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges 
per a persones amb malaltia mental
250-00470/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
250-00472/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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Proposta de resolució sobre la facilitació del reagrupament familiar 
dels afganesos residents a Catalunya
250-00475/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2022.
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Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers 
voluntaris de Seròs
250-00484/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sílvia Romero Galera, 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els equipaments dels bombers voluntaris de Serós (Segrià), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els bombers voluntaris de Seròs (Segrià) van abandonar el seu parc el passat 

mes de novembre, després de 26 anys treballant en aquesta deficient instal·lació que 
pateix greus problemes estructurals que han conduit a la impossibilitat de desenvo-
lupar les tasques que tenien encomanades.

Els bombers van traslladar-se de forma temporal a un alberg municipal gràcies a 
l’acord arribat entre l’Ajuntament de Seròs i el Departament d’Interior. Aquest acord 
ha estat tan temporal que l’Ajuntament, un cop arribada la temporada de floració, 
necessita fer servir aquest alberg amb una finalitat turística i, si es manté aquesta 
voluntat, els bombers hauran de sortir del citat alberg.

L’Honorable Conseller d’Interior, en resposta parlamentària a un grup parlamen-
tari, va afirmar que l’Ajuntament de Serós procediria a cedir un terreny per a la 
construcció d’un nou parc i que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments té encarregat el projecte. Afirmava el Conseller Elena que el nou 
parc estaria en funcionament a finals de 2023.

És del tot necessari adequar, urgentment, un espai on situar provisionalment els 
bombers voluntaris que, actualment, no tenen cap instal·lació per treballar. Fonts 
properes als bombers afirmen que és possible, mitjançant un acord entre l’Ajunta-
ment de Seròs i el Departament d’Interior, adequar un local, prèvia inversió d’apro-
ximadament 80.000€, que funcioni com a parc de bombers durant les obres del parc 
definitiu.

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: 
– Adequar, en un termini de 2 mesos, un equipament capaç d’ubicar els bombers 

voluntaris de Seròs fins que les obres de construcció nou parc de bombers hagin fi-
nalitzat.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Òscar Ordeig i Molist, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el Consultori Local Pont de Vilomara 
i Rocafort
250-00485/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

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, Cristòfol Gimeno Iglesias, 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 el consultori 
municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sistema sanitari públic de Catalunya pateix d’un finançament clarament insufi-

cient, el qual es va degradant cada vegada més i afecta d’una manera clara i directa a 
la ciutadania. L’Atenció Primària de la sanitat pública és un dels serveis públics més 
necessitat de finançament, tant pel que fa a infraestructures, com a equipament i a 
personal, esdevenint un dels fonaments de la salut pública, com a porta d’entrada al 
sistema i com a servei de proximitat. Cal, doncs, revaloritzar l’Atenció Primària com 
un dels pilars de la salut pública i revertir la desconsideració a la que ha estat sot-
mesa els darrers anys. Una reivindicació que els i les professionals de l’Atenció Pri-
mària també porten denunciant des de fa anys i, especialment, en els darrers temps.

El Pont de Vilomara i Rocafort és un municipi de la comarca del Bages que 
compta amb una població de 4071 habitants a 31 de desembre del 2021. Aquesta po-
blació està dividida en un 15,70% de menors de 15 anys, un 66,27% de la franja que 
va des dels 15 als 64 anys i un 18,03% de població major de 65 anys.

El municipi compta amb un consultori municipal, que depèn del CAP de Sant 
Vicenç de Castellet, en el qual hi ha dos metges de capçalera que atenen a la pobla-
ció vilomarenca. Igualment, el consultori compta amb una pediatra, la qual està, des 
de fa mesos, de baixa de maternitat, sense que aquesta plaça hagi estat coberta, re-
metent els pacients al CAP de Sant Vicenç, on hi ha una sola pediatra que ha d’aten-
dre a les poblacions que formem part d’aquest (Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, 
Marganell i El Pont de Vilomara i Rocafort).

El personal d’aquest consultori fa una feina immillorable, sobretot en aquests úl-
tims temps en els que estem patint la pandèmia de la Covid-19.

Un dels dos facultatius del consultori es jubila aquest mes de febrer i, des de la 
direcció del CAP de Sant Vicenç de Castellet i també des de la direcció del SAP 
Bages-Berguedà-Moianès, s’ha informat, en una reunió mantinguda el passat 22 de 
desembre, que no es pretenia cobrir la plaça que aquest facultatiu deixava vacant, 
proposant un canvi de model assistencial en el que incorporarien dues places d’in-
fermeria i una d’administració, però sense restablir la plaça que aquest facultatiu 
deixa vacant per jubilació.

Això vol dir que només quedaria una metgessa de capçalera al consultori mu-
nicipal, la qual hauria d’assumir una ràtio de 1/3400 habitants aproximadament 
(comptabilitzant la població de 15 anys en endavant). En aquest sentit, cal fer menció 
a un dels acords als que l’ICS es va comprometre el 29 de novembre del 2018, en el 
marc del document signat entre la Direcció General de Relacions Laborals i Qua-
litat en el Treball de la Generalitat de Catalunya, una representació de l’empresa i 
una representació dels treballadors, que va servir per desconvocar la vaga de metges 
d’atenció primària que duien a terme en aquelles dates, en que l’ICS es comprometia 
a establir una ràtio per facultatiu de 1/1300.
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El passat 27 de gener, l’alcalde del municipi va sol·licitar formalment al Conseller 
de Salut una reunió per tractar el tema. Des de l’Ajuntament troben totalment inad-
missible que es degradi d’aquesta manera un servei tant bàsic com l’atenció primà-
ria, proposant un nou model d’atenció argumentant la falta de metges i metgesses, 
el qual, sense cap mena de dubte, afectarà negativament als veïns i veïnes, amb els 
riscos per la salut que això comporta. Hi ha un sentiment comú entre tots els veïns i 
veïnes de desemparament mèdic, i al mateix temps hi ha una voluntat col·lectiva de 
reivindicació per al retorn de les condicions d’atenció sanitària.

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. Cobrir la plaça del facultatiu que queda vacant per jubilació al consultori del 

municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, tornant a disposar de 2 metges/metgesses 
de capçalera.

2. Retornar el servei de pediatria al consultori del Pont de Vilomara i Rocafort, 
garantint una atenció digna als infants sense la necessitat d’haver-se de desplaçar a 
altres poblacions.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la defensa i protecció de la gent gran 
i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i 
administratives
250-00486/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de defensa i protecció 
de la gent gran i els col·lectius vulnerables a l’hora de fer gestions bancàries i admi-
nistratives, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades d’horaris d’atenció directa a les entitats bancàries i el tancament 

de moltes de les seves oficines estan afectant directament un dels principals usuaris 
d’aquests serveis: les persones grans.

La principal dificultat que té aquest col·lectiu és utilitzar les noves tecnologies 
que generalment empren aquestes entitats per a realitzar la majoria de les transac-
cions.

Actualment, en la majoria de sucursals dels principals bancs, amb l’excepció 
d’unes poques entitats, el temps d’atenció al públic és només de dues hores al dia, 
cosa que ocasiona que es formin llargues cues de persones grans per a actualitzar la 
seva llibreta, cobrar un xec o realitzar qualsevol tipus de transacció, i fins i tot n’hi 
ha que no hi ha atenció presencial i en la majoria dels casos els remeten als caixers 
automàtics, que en molts casos no saben utilitzar o els costa entendre el seu funcio-
nament. Així mateix, també es dona l’existència d’anotacions en els seus comptes 
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que no saben desxifrar, la qual cosa els suposa una falta de control de les seves ex-
traccions de diners o pagaments.

A més, aquesta dificultat s’agreuja en les persones grans que tenen algun deterio-
rament per l’edat o algun tipus de discapacitat atès que els caixers no són accessibles 
per a tots. Per exemple, les distàncies a les pantalles i teclats són complicades per a 
persones amb mobilitat reduïda o els procediments no són senzills per a persones 
que tenen alguna discapacitat sensorial.

D’altra banda cal tenir en compte l’existència de situacions en les quals la con-
fidencialitat, sinó és que és vulnerada, sí que es redueix considerablement, podent 
donar peu a possibles conductes delictives i a una sensació de vulnerabilitat del dret 
a la intimitat.

Per a solucionar aquesta circumstància, l’ús dels caixers s’hauria de fer amb un 
sistema senzill, accessible i estandarditzat o almenys hauria d’haver-hi personal de 
suport suficient.

Aquests problemes als quals s’enfronta la gent gran no sols succeeix en les en-
titats bancàries, sinó també en la realització de gestions administratives, especial-
ment davant l’auge dels procediments electrònics, la qual cosa és responsabilitat di-
recta de la pròpia Administració.

Les institucions públiques tenim l’obligació de defensar el benestar de les per-so-
nes més vulnerables, defensar els seus drets i fomentar la seva autonomia personal 
amb els mitjans, serveis i assistència que requereixin. Per tant, hem d’implementar 
polítiques amb què col·laborin les diferents entitats bancàries i la pròpia Adminis-
tració per a fer efectiva l’autonomia personal que permeti revertir en la mesura que 
sigui possible aquesta situació de clara discriminació cap a aquest col·lectiu i huma-
nitzar la digitalització.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir acords de col·laboració amb les entitats bancàries amb la finalitat de: 
a) Garantir l’assistència i assessorament a les persones que ho precisin per a fa-

cilitar la seva adaptació a les noves tecnologies que usen les entitats bancàries per 
a realitzar transaccions, de manera que es garanteixi la seva seguretat i s’ajudi a la 
comprensió de les gestions bancàries als col·lectius més vulnerables.

b) Fomentar la implementació de caixers automàtics adaptats a les necessitats de 
les persones grans i de persones amb discapacitat.

2. Secundar i implementar al més aviat possible la iniciativa per a catalogar com 
a «Bancs amigables de les persones grans» aquelles entitats bancàries que prestin 
un servei adaptat a aquest col·lectiu.

3. Negociar amb les entitats bancàries la implementació de mesures per a facili-
tar la realització de gestions administratives per les persones grans i persones vul-
nerables com poden ser: 

a) Implementar un telèfon d’atenció específic dirigit a persones grans o col·lec-
tius vulnerables amb la finalitat que els puguin assessorar en la seva realització de 
tasques administratives

b) Implementar recursos per a dotar d’assistència i acompanyament personal en 
la realització de gestions administratives a persones grans i col·lectius vulnerables.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs



BOPC 241
21 de febrer de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 23 

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de professionals 
de suport educatiu destinats als equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica
250-00487/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Sílvia Rome-

ro Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per ampliar el nombre de professionals de suport educatiu 
destinats als equips d’assessorament i orientació psicopedagògic, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers anys, les retallades econòmiques en educació han acabat afectant 

l’alumnat escolaritzat. La baixa natalitat, l’increment de famílies migrades o els 
efectes de l’aïllament social a causa de la pandèmia són algunes de les noves varia-
bles que també afecten l’alumnat i els centres educatius, i que alhora, són els que 
més necessiten eines per afrontar la nova situació. Les escoles no donen a l’abast i 
el professorat es veu sobrepassat per la burocràcia i la impotència ja que vol atendre 
un alumnat cada cop més complex però, sense les eines ni la formació adequades.

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) donen suport al 
professorat dels centres educatius per tractar la diversitat i les necessitats educatives 
especials de l’alumnat. Els EAP són un dels recursos essencials d’atenció educativa en 
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, regulat pel Decret 150/2017, de 17 d’octubre.

Pel que fa a les eines per a la inclusió educativa, les problemàtiques actuals, deta-
llades per part dels centres educatius, es refereixen, entre d’altres, a la insuficiència 
de professionals de la psicopedagogia: compartits entre centres, acaben dedicant-se 
només un matí per centre, o en qualsevol cas, amb el temps insuficient per atendre 
les problemàtiques de TDH, TDHA, TEA i altres trastorns del neurodesenvolupa-
ment, dislèxia, diversitat funcional, qüestions socials, etc. Igualment, seria necessari 
introduir la figura de l’educador social i/o d’altres professionals de suport educatiu 
perquè podrien garantir l’actuació immediata a l’escola de l’alumnat amb problemà-
tiques importants: poder-los ajudar in situ és la clau.

És necessari coordinar totes les eines disponibles i ampliar-ne d’altres a nivell de 
cada centre, per vetllar i connectar salut, escola, família i entorn social proper per 
ser més eficaços en la resolució i gestió de situacions diverses i afavorir la disminu-
ció d’absentisme i fracàs escolar.

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 de la Generalitat a: 
– Ampliar el nombre de professionals de suport educatiu destinats als equips 

d’assessorament i orientació psicopedagògic per cobrir les necessitats existents i 
prestar suport professional al professorat i als centres educatius en la gestió de la di-
versitat i l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Sílvia Romero Galera, 

diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del Centre 
de Dia Miguel Hernández, de Santa Coloma de Gramenet
250-00488/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 32412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la posada en fun-
cionament del Centre de Dia Miguel Hernández de Santa Coloma de Gramenet, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’envelliment de la població al nostre país ha estat un dels reptes principals de 

les polítiques socials de les últimes dècades. La manca d’inversió en recursos assis-
tencials per a cobrir les necessitats de cura de persones grans en situació de de-
pendència ha tingut un greu impacte en poblacions amb elevat nombre de persones 
grans, com a Santa Coloma de Gramenet amb un 20% de ciutadania major de 65 
anys i amb un nivell de renda mitjana que fa prioritària la inversió pública per ga-
rantir l’accés als serveis públics d’atenció a la dependència.

La gent gran ha estat la més colpejada per la crisi sanitària de la pandèmia, que 
ha posat en evidència els greus dèficits del model de gestió dels recursos assisten-
cials per la cura de la gent gran. La manca d’una xarxa pública de cures i el rol exer-
cit per l’administració de la Generalitat, fan palesa la necessitat urgent de canviar 
el model d’atenció a la gent gran i executar amb celeritat les inversions públiques. 
Posar en funcionament recursos assistencials de gestió pública, basats en models 
d’atenció centrats en la persona, ha de ser una prioritat de país.

Aquesta manca de places de residència, centres de dia o d’habitatges dotacionals 
ha estat una llarga reivindicació de SOS Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet, 
una plataforma constituïda al 2016 a la ciutat. SOS Gent Gran va impulsar la lluita 
per la reconversió de l’antic institut Miguel Hernández en habitatges dotacionals i en 
un Centre de dia per a gent gran als baixos de l’equipament.

El març de 2020 el Departament de Treball, Afers Social i Famílies signava 
l’acord amb l’Ajuntament de Santa Coloma per a la construcció i cessió del Centre 
de Dia Miguel Hernández que s’ubicarà a l’antiga escola amb el mateix nom, al bar-
ri de Can Calvet.

L’equipament de Centre de Dia per a gent gran té un espai reservat de 276 metres 
quadrats per a 30 places que l’Ajuntament construïa i en va cedir mitjançant aquest 
conveni a la Generalitat per a que el posi en funcionament i n’assumeixi la titularitat.

El canvi de titularitat del Departament de Drets Socials a mans de Junts, ha po-
sat en risc el conveni signat pel Conseller El Homrani. El Departament de la Con-
sellera Cervera amenaça en desdir-se de la posada en marxa del Centre de Dia com 
una equipament públic per impulsar la seva privatització. De ser així, la inversió 
amb recursos locals realitzada en la construcció del Centre de Dia anirà a parar be-
nefici de privats. Aquest fet seria una acte contrari a la voluntat de SOS Gent Gran 
de Santa Coloma de Gramenet, els impulsors del projecte i de l’Acord institucional 
signat que va comptar amb el suport d’una majoria social i política de la ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a l’Acord Marc signat entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la posada en funcionament del 
Centre de Dia per a Gent Gran Miguel Hernández.
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2. Garantir l’obertura del Centre de dia Miguel Hernández i les seves 30 places 
amb la màxima celeritat durant aquest any 2022.

3. Posar en funcionament el Centre de Dia Miguel Hernández garantint la gestió 
pública del mateix.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00489/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Sílvia Romero 

Galera, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat de 
redactar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural del Parc Natural del Delta 
del Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El Delta de l’Ebre és un dels espais naturals més singulars de Catalunya, amb una 

gran varietat d’ambients, marcats pel riu, la platja, les llacunes i els arrossars. És tam-
bé l’habitat aquàtic més important de Catalunya, on la confluència del medi marí i 
continental afavoreix la biodiversitat: tenint en compte les més de 400 espècies d’aus, 
així com la varietat d’animals aquàtics i la flora, es cataloguen més de 760 especies 
diferents en tot l’espai deltaic.

És per això que la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 357/1983, de 4 
d’agost, declara el Parc Natural del Delta de l’Ebre, comprenent únicament els es-
pais al costat esquerre del Delta. Poc després, amb el Decret 332/1986, de 23 d’octu-
bre, es protegeix la totalitat del Delta de l’Ebre, d’acord a la Llei d’Espais Naturals, 
12/1985, de 13 de juny.

Aquesta Llei, en la que es fonamenta la creació del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, en el seu article 5.1 diu: «L’Administració de la Generalitat ha de prendre les 
mesures procedents per a elaborar i actualitzar els estudis bàsics sobre el medi na-
tural necessaris per a protegir-lo i gestionar-lo. També pot formular i tramitar plans 
de protecció del medi natural i del paisatge, l’objecte dels quals és la protecció, l’or-
denació i la gestió dels espais naturals.»

Aquest Grup Parlamentari, al Pla de Treball que va presentar per la constitució 
de la Comissió d’estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre, va sol·licitar accedir 
al Pla especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta de l’Ebre, que 
no ha estat aportat.

En la compareixença del dia 18 de gener del Sr. Vidal, Director del Parc Natu-
ral, a l’esmentada Comissió d’estudi, va informar que no existia aquest Pla especial, 
afegint que «hi ha plans especials a altres espais naturals que hi han estat treballant 
però que s’han quedat al calaix perquè no s’han pogut aprovar».

Aquesta certesa que mai s’ha redactat aquest Pla Especial i les declaracions en 
seu parlamentaria del Director del Parc Natural ens fan sentir una especial preocu-
pació ja que demostren que no hi ha ni hi ha hagut cap tipus de planificació al llarg 
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dels anys, i que el Departament vulnera conscientment una llei tan important com 
és la Llei d’Espais Naturals.

Considerem que és una situació incompressible, que demostra les greus carències 
de gestió en una zona especialment sensible com és el Delta de l’Ebre. És per aquest 
motiu que creiem necessari que el Parlament de Catalunya prengui consciència de 
la importància del Pla Especial i el perjudici produït al Parc Natural i al Delta en el 
seu conjunt per la manca d’aquest; així com la necessitat de revertir aquesta situació 
de la manera més urgent possible i de dotar al Parc Natural de totes les eines legals i 
administratives necessàries per fer possible una gestió correcta i responsable d’acord 
a la normativa vigent.

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. Complir la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals.
2. Presentar la redacció inicial del Pla especial de Protecció del Medi Natural i 

del Paisatge del Parc Natural del Delta de l’Ebre en un termini màxim de sis mesos.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Sílvia Romero Galera, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa de gestió per 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre
250-00490/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Sílvia Romero 

Galera, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat que 
el Parc Natural del Delta de l’Ebre tingui un Programa de Gestió, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Decret 332/1986, de 23 d’octubre, sobre la declaració del Parc Natural del 

Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya i de l’Illa 
de Sapinya, va generar les bases per l’ampliació física i geogràfica del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, configurant-ne la seva extensió tal i com la coneixem avui.

La redacció d’aquest Decret va fer-se d’acord a la Llei 12/1985, de juny, d’Espais 
Naturals, i en desenvolupa l’àmbit geogràfic, així com les competències i normes 
que l’han de regir com a forma de gestió i governança.

Així, l’article 6 d’aquest Decret 332/1986, diu textualment: «La gestió correspon 
al DARP», afegint que «Es crea la Junta Rectora i el Consell Directiu com òrgans 
col·laboradors de la gestió del Parc, adscrits al DARP». És doncs ben evident que la 
responsabilitat de la gestió correspon al Departament competent de la Generalitat 
de Catalunya, que avui és el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural.

Dins del propi decret, a l’article 5, explica la necessitat d’establir un Programa de 
Gestió, que inclou els següents aspectes: 
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«a) La previsió d’actuacions adreçades a promoure i fomentar la visita i el conei-
xement del Parc.

»b) La definició dels usos i les activitats dins de les zones d’especial interès.
»c) El desenvolupament d’actuacions previstes en aquest Decret i d’aquelles al-

tres complementaries que es creguin pertinents, d’acord amb l’ordenació establerta.
»d) La planificació d’obres, treballs i estudis de recerca científica a efectuar dins 

del Parc Natural, així com les tasques d’educació ambiental, d’ús i de gaudi per als 
visitants, durant l’esmentat període de vigència.

»e) Totes les altres activitats de gestió necessàries per l’assoliment dels objectius 
del Parc.»

A més, estableix que el Programa de Gestió s’ha de revisar, com a mínim, cada 
4 anys i que la seva aprovació correspon al DARP.

Degut a la constitució de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre, el nostre Grup Parlamentari va demanar al Pla de Treball d’aquesta comissió 
poder tenir accés a l’actual Programa de Gestió, sense que se’ns hagi entregat. De 
fet, durant la compareixença del director del Parc Natural a l’esmentada comissió el 
passat 18 de gener, va confirmar que aquest programa no existeix.

Amb la seguretat que no hi ha cap Programa de Gestió, en un Parc tan important 
i singular com és el Parc Natural del Delta de l’Ebre, ens costa entendre com es fa 
la gestió del Parc ni tampoc cap informe relatius a qualsevol activitat o obra que es 
vulgui fer dins del Parc. A més, entenem que aquest és un fet molt greu que vulnera 
la legalitat i que cal corregir amb la major urgència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya manifesta el desconcert i la incredulitat sobre la in-

existència del Programa de Gestió d’un Parc Natural creat l’any 1983; fet que con-
sidera molt greu i molt perjudicial per la gestió d’un espai natural tan important i 
singular per Catalunya com és el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

El Parlament insta al Govern a: 
1. Complir la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals.
2. Complir el Decret 332/1986, de 23 d’octubre, sobre la declaració del Parc Na-

tural del Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de la Banya 
i de l’Illa de Sapinya.

3. Realitzar amb urgència les gestions necessàries per tal que el Parc Natural del 
Delta de l’Ebre tingui en vigor, abans d’acabar l’any, un Programa de Gestió d’acord 
a la normativa vigent.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Sílvia Romero Galera, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els informes previstos per la Llei 12/1985, 
d’espais naturals
250-00491/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Sílvia Romero 

Galera, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socia-



BOPC 241
21 de febrer de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 28

listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració dels 
informes previstos a la llei 12/1985, d’Espais Naturals, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
En l’actualitat, els diferents espais naturals de Catalunya resulten una veritable 

joia per la nostra societat. Malauradament, les condicions ambientals i de desen-
volupament de la vida de les societats modernes fiquen en perill els ecosistemes 
d’aquests espais, així que com a societat tenim la responsabilitat de preservar-los 
i cuidar-los.

El canvi climàtic és un factor que encara afegeix més incertesa i vulnerabilitat 
a aquests espais naturals, així que les administracions públiques tenen l’obligació 
de prendre les mesures adients per tal de fer que aquests espais, amb totes les seves 
singularitats, siguin espais protegits i conservats.

En aquest sentit, l’art. 8 de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’Espais Naturals, deter-
mina que anualment el Consell Executiu ha d’elaborar un informe de l’estat i estratè-
gia de protecció, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, del qual ha 
de tenir coneixement el Parlament de Catalunya.

Aquest Grup Parlamentari, hores d’ara, no té constància de l’existència d’aquest 
informe del darrer any ni dels anys anteriors, tampoc ha pogut saber si de fet s’han 
fet aquests informes, que entenem necessaris i que la normativa preveu.

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. Informar als diferents Grups Parlamentaris de la existència o no d’aquests in-

formes previstos en la Llei 12/1985, de 13 de juny d’Espais Naturals, dels quals ha 
de tenir coneixement el Parlament de Catalunya.

2. En el cas que existeixin, es facin arribar als diferents Grups Parlamentaris, 
i en el cas que no estiguin redactats s’informi a la cambra del motiu.

3. En el cas que no existeixin, s’elabori l ‘informe de l’any 2021 amb la més 
urgència possible, i que es doni compliment al que preveu la normativa vigent do-
nant-lo a conèixer després al Parlament.

4. Manifestar la necessitat de que es compleixi, per part del Govern, la Llei 
12/1985 de 13 de juny, d’Espais Naturals.

5. Engegar un procés de actualització de la Llei 12/1985 de 13 de juny, d’Espais 
Naturals, per tal d’adequar-la als reptes de conservació actuals.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Sílvia Romero Galera, 

Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la sisena fase del reg de la zona oriental 
de la Terra Alta
250-00492/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Joaquim Pa-

ladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la sisena fase del regadiu de la Zona Oriental de la 
Terra Alta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Terra Alta és una comarca d’interior, rural i amb una alta dependència del 

sector primari: el conreu de la vinya és la seva principal activitat, seguides de prop 
per les oliveres i els ametllers. La seva situació geogràfica al sud de Catalunya, així 
com el seu clima, entre mediterrani i continental, fan que el seu règim de pluvio-
metria sigui baix, condicionant la forma de conrear la terra i produint una gran va-
riabilitat de les collites. Això comporta unes greus adversitats per l’economia de la 
pagesia i, de retruc, per tota la comarca.

Cal tenir en compte que la Terra Alta és una comarca que any rere any perd po-
blació, com moltes comarques del mon rural català. Així mateix, tal com hem vist 
a altres comarques, la possibilitat de tenir regadiu als conreus ha frenat el despobla-
ment. En el cas de la Terra Alta, la implantació del reg de la Zona Oriental a la Terra 
Alta (ZOTA) ha estat decisiu, aportant regularitat a les collites i donant un impuls a 
la diversificació dels conreus. A més, ha millorat la inversió i dedicació a les explo-
tacions agràries, també en referència a la incorporació de joves.

La importància i els beneficis d’aquest reg no la discuteix ningú, malgrat que és 
una infraestructura que encara no ha completat el desplegament definitiu. És per 
aquest motiu que urgeix seguir ampliant la xarxa amb l’objectiu de que el reg de su-
port arribi el més aviat possible a tot el territori previst, i fer realitat el que les pre-
visions, concessió i projecte inicial determinaven.

Avui en dia el Reg de la Zona Oriental de la Terra Alta te 8 col·lectivitats de re-
gants, que conformen la col·lectivitat general de regants, representant a més de 2.400 
regants que reguen 8.000 ha. Actualment, el reg té una dotació total de 5hm3, però la 
concessió total és de 11hm3. Aquesta diferència s’explica per la manca de desplega-
ment de la infraestructura, i il·lustra la capacitat del projecte, que pot acabar cobrint 
fins a 12.000 ha.

Considerem que aquesta és una infraestructura vital i necessària per la Terra 
Alta i que avui està completament aturada sense que cap de les fases pendents esti-
gui ni tan sols projectada ni pressupostada pel Govern de la Generalitat. La situació 
actual de la Terra Alta en el seu conjunt i del sector agrari en particular fan impres-
cindible que el Govern de la Generalitat redacti amb urgència el projecte de la sisena 
fase del reg, ja que representaria un element clau de futur que avui és absolutament 
imprescindible si volem que aquesta comarca d’interior pugui estabilitzar-se econò-
micament i demogràficament.

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, al llarg de l’any 2022, el projecte executiu de la VI fase del reg de la 

Zona Oriental de la Terra Alta.
2. Dotar pressupostàriament aquest projecte per fer possible la seva execució a 

durant l’any 2023.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 

Curto, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Rocio Garcia 

Pérez, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, 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 la solució pels Jutjats 
de Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Sant Feliu de Llobregat és la capital de la comarca del Baix Llobregat, i cap de 

partit judicial conjuntament amb Cornellà de Llobregat.
Els jutjats de Sant Feliu donen servei al partit judicial de Sant Feliu de Llobregat 

que, amb una població d’aproximadament 192.000 persones, comprèn 10 municipis 
de la comarca del Baix Llobregat (Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Vicenç dels Horts i Vallirana).

En l’actualitat, a Sant Feliu de Llobregat hi ha 7 jutjats mixtes i un jutjat de vio-
lència domèstica, a banda de serveis diversos de l’administració de justícia.

Els jutjats de Sant Feliu de Llobregat estan situats en sis edificis judicials. L’edi-
fici principal, que és on es faran els treballs de millora, consta de cinc plantes i acull 
els jutjats de primera instància i instrucció 1, 2, 3, 4 (que fa les funcions de Registre 
Civil) i 5, a més de les dependències dels procuradors i les de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

En l’edifici situat al carrer Verge de Montserrat 9-11, es troben els jutjats de pri-
mera instància i instrucció 6 i 7 i dependències per als forenses; al carrer Jacint Ver-
daguer 35, està el Jutjat de Violència Domèstica i els serveis informàtics; al carrer 
Joan Batllori 2, 3r, està la Fiscalia i els serveis lingüístics; al carrer Vidal i Ribes 
23-25, els serveis de mesures penals alternatives i els equips de mig obert, i al carrer 
de Dalt 6, el Col·legi d’Advocats, el Servei d’Orientació Jurídica i els Serveis d’Ori-
entació Mediadora.

El mal estat de les instal·lacions, i la dispersió dels jutjats, provoquen una disfun-
ció en el servei de Justícia de la comarca, afectant als professionals, però principal-
ment als ciutadans i ciutadanes que han de patir un servei molt deficient.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió plenària de 25 d’abril del 2006, 
va acordar la cessió gratuïta a favor del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya de la finca, inscrita en l’Inventari de Béns de l’Ajuntament com a bé patri-
monial amb el número 2.066, d’una superfície de 5.590,3 metres quadrats, amb un 
sostre edificable de 5.590,30 metres quadrats de sostre, corresponent a un índex d’edi-
ficabilitat de 1m2s/m2sòl, per a destinar-la a dependències judicials, edifici de jutjats.

En aquest acord s’establia, tal i com s’estableix a la legislació vigent, article 50 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les 
Entitats Locals de Catalunya, un termini de reversió de cinc anys, en el cas que en 
aquest període la finca cedida no s’hagués destinat a la construcció del palau de justícia.

Aquesta cessió va ser acceptada per la Generalitat de Catalunya, en la sessió del 
govern de data 7 d’octubre del 2008, és a dir, dos anys i mig després.

En l’actualitat no s’ha executat el projecte del palau de justícia de Sant Feliu de 
Llobregat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar el Departament de Justícia a acordar amb l’Ajuntament de Sant Feliu 

de Llobregat, la cessió de nou del solar situat al barri de Bon Salvador, de la finca 
número 2.066 inscrita com a bé patrimonial en l’Inventari de Béns de l’Ajuntament.

2. Que un cop cedida la finca de nou, per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, el Govern de la Generalitat l’accepti de forma immediata.

3. Que, atès que la finca és la mateixa de la cessió inicial, els serveis tècnics del 
Departament de Justícia redactin per mitjans propis o prèvia licitació, el projecte 
executiu del Palau de Justícia de Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Rocio Garcia Pérez, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la seguretat de les estacions de trens 
i altres instal·lacions ferroviàries
250-00494/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 32848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.02.2022

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 Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución en materia de seguridad en el entorno de las 
estaciones de tren y otras instalaciones ferroviarias, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos tiempos, Cataluña se ha convertido en una zona de riesgo en lo 

que se refiere a las estaciones de tren y otras instalaciones ferroviarias que se en-
cuentran en su territorio, tales como vías, andenes, pasos subterráneos, parkings, 
 espacios de servicios, accesos y zonas de almacenamiento. Los entornos ferrovia-
rios sufren diariamente actos de violencia y vandalismo y no están exentos de alar-
ma terrorista. Además, sus usuarios son objeto de frecuentes ataques y robos. Evitar 
estas amenazas requiere un plan de seguridad específico.

Las estaciones de tren de Sagrera-Meridiana, Girona, o las del Baix Penedés 
(Segur de Calafell o San Vicenç de Calders) son, entre otros muchos, un ejemplo 
reciente de las agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad y de creciente cri-
minalidad y falta de seguridad que se produce en las estaciones de tren. Los usua-
rios de dichas estaciones y los vigilantes de seguridad de las mismas alertan desde 
hace años de la inseguridad que padecen en el interior de las instalaciones y en las 
zonas aledañas. Y es frecuente el trapicheo de drogas, las agresiones y los robos en 
los andenes.

Como es sabido, Renfe es la propietaria de los trenes y encargada de su circu-
lación y trabaja en competencia con otras compañías ferroviarias. Pero es Adif la 
propietaria de la infraestructura y encargada de su gestión, que proporciona sus ser-
vicios a cualquier operador ferroviario que los solicite. A finales de 2018, Adif licitó 
el contrato de prestación de servicios de vigilantes de seguridad en las estaciones 
de tren y otras instalaciones ferroviarias por un importe de 223,3 millones para los 
próximos tres años con empresas como Prosegur, Seguritas, Eulen y Prosetecnisa. 
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La empresa ferroviaria pública indicó que el importe de este contrato es un 51% su-
perior al anterior, al incluir la subida de sueldo de los vigilantes pactada en el con-
venio colectivo del sector y aumentar el servicio.

No hemos de olvidar, no obstante, que los servicios de seguridad privada contra-
tados por Adif son complementarios a los que deben prestar los diferentes cuerpos 
policiales, singularmente en Cataluña los Mossos d’Esquadra.

No sólo se hace necesario reforzar el cierre y vallado perimetral de las estaciones 
de tren y la instalación de tornos en dichas instalaciones para evitar el acceso a las 
mismas de aquellos que no sean viajeros –como ya viene haciendo Adif–, sino que 
es necesario un plan específico de Mossos d’Esquadra para detectar qué estaciones 
de tren son más conflictivas y establecer en ellas una mayor vigilancia y patrullaje, 
singularmente en horas nocturnas.

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. La Consejería de Interior establezca un plan para definir las estaciones más 

inseguras en las líneas de cercanías de Cataluña, precisando aquellas ubicaciones y 
horarios más conflictivos.

2. La Consejería de Interior, una vez definidas las referidas estaciones, proceda 
a incrementar la vigilancia y patrullaje de los Mossos d’Esquadra en las mismas.

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

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

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 les empreses Tasca de Serveis 
d’Animació i Jan BCS del 2018 al 2021
253-00003/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 32819 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 15.02.2022

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

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, María Elisa García Fuster, portavoz ad-

junta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 190 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de reso-
lución 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 las empresas Tasca de Serveis d’Animació S.L. 
(CIF: B59533190) y Jan BCS S.L (CIF: B60376993) durante los años 2018, 2019, 
2020, 2021.
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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 que de ella de-
penden, a las empresas Tasca de Serveis d’Animació S.L. (CIF: B59533190) y Jan 
BCS S.L (CIF: B60376993) durante los años 2018, 2019, 2020, 2021.

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2022
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado; María Elisa García Fuster, portavoz ad-

junta, GP VOX

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2022 al 02.03.2022).
Finiment del termini: 03.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2022.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sector agrícola i ramader
300-00116/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 33988 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

ña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la situación del sector 
agrícola y ganadero en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe ce-
lebrarse los próximos días 22, 23 y 24 de febrero de 2022, con el siguiente texto: 

– Sobre la situación del sector agrícola y ganadero en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alternatives 
habitacionals per a les famílies desnonades
300-00117/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 34041 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

A la Mesa del Parlament
Basha Changue Canalejo, diputada, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la Interpel·lació al Govern sobre la gestió d’alternativa habitacional per a 

Fascicle segon
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famílies desnonades, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 22, 23 i 24 de febrer de 2022, amb el text següent: 

– Com encara el govern la gestió d’alternativa habitacional per a famílies des-
nonades.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2022
Basha Changue Canalejo, diputada; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just
300-00118/13

PRESENTACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 34062 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament 
just, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 
23 i 24 de febrer de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la necessitat d’un nou finançament just.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en 
el món agrari
300-00119/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34065 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència 
al món agrari, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 22, 23 i 24 de febrer de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la fauna salvatge i la seva incidència al món agrari.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament 
d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat
300-00120/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34066 i 34206 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 22, 23 i 24 de febrer de 2022, amb el text següent: 

– Sobre les actuacions del Departament d’Economia i Hisenda en relació als 
pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació
300-00121/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 a 24 de febrer de 2022, 
amb el text següent: 

– Sobre l’estat de l’educació a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 7 de febrer de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera
300-00122/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 34069 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de febrer de 2022, 
amb el text següent: 

– Sobre l’exclusió financera.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català
300-00123/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 34070 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22, 23 i 24 de 
febrer de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la producció audiovisual en català.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals 
en les mobilitzacions
300-00124/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 34071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.02.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la garantia dels drets fonamentals en la par-
ticipació en mobilitzacions, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 22, 23 i 24 de febrer de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la garantia dels drets fonamentals en la participació en mobilitzacions.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2021
360-00008/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 32847).
Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2022.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe anual corresponent a l’any 2021, tot donant com-

pliment a la Llei del Síndic.
L’edició d’enguany de l’informe destaca la necessitat d’enfortir l’estat del ben-

estar per superar la crisi derivada de la pandèmia. Amb un total de 11.939 queixes 

https://www.parlament.cat/pls/pk_download.descarrega?p_am=K95&p_tipus=publicacions&p_id=249260530.pdf
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i 12.727 consultes rebudes, procedents de vora 28.700 persones, i 264 actuacions 
d’ofici iniciades, s’ha tancat l’exercici amb un 14% més d’actuacions tramitades que 
l’any anterior, que ja va ser extraordinari.

En matèria de drets socials, l’informe conclou que cal un nou sistema de protec-
ció més ajustat a les necessitats de les persones més vulnerables. I en matèria medi 
ambiental, es recomana optar per polítiques en favor del dret al gaudi de la natura a 
partir de la implantació de la hipòtesi zero. 

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió i Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 10 de febrer de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 32222 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.02.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Mireia Dionisio Calé ha estat designada membre de la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en substitució del diputat Mario Garcia Gómez.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 87/XIV, sobre la destinació 
dels fons europeus Pròxima Generació a projectes que tinguin com 
a objectiu les dones
290-00068/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32350 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament, 

15.02.2022

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 87/XIV, sobre la 
destinació dels fons europeus Pròxima Generació a projectes que tinguin com a ob-
jectiu les dones (tram. 290-00068/13), us trameto, adjunt, l’informe elaborat per la 
Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus.

Barcelona, 8 de febrer de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex

Informe sobre el compliment de la Resolució 87/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre la destinació dels fons europeus Pròxima Generació 
a projectes que tinguin com a objectiu les dones

La necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la planificació, l’execució 
i l’avaluació dels fons europeus de recuperació Pròxima Generació es fa evident no 
només per la desigualtat estructural existent entre dones i homes, sinó perquè la crisi 
generada per la pandèmia ha tingut un impacte especialment pronunciat per a les 
dones, tant pel que fa a la desigualtat de gènere (en l’àmbit laboral, en la impossibi-
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litat de conciliar, o la feminització de la precarietat laboral, entre d’altres), com pel 
que fa a la violència masclista.

L’administració de la Generalitat, en aquells àmbits on té incidència, incorpora 
la perspectiva de gènere en les seves actuacions a través de mecanismes diversos.

En el cas dels Fons ReactEU que s’articulen a través dels fons FEDER, des de la 
DG de Fons Europeus s’actua en dues línies:

1. Es promou l’actuació de l’Institut Català de les Dones (ICD), en dos moments:
a. En la fase de selecció dels projectes. L’ICD emet una nota abans d’aprovar 

qualsevol convocatòria, pla sectorial i operació en referència a aquesta qüestió. Així 
el beneficiari abans de l’aprovació de l’operació pot veure si pot implementar alguna 
de les mesures proposades per aquesta entitat per a fomentar la igualtat de gènere

b. En la fase de seguiment dels projectes. L’ICD és membre del Comitè de se-
guiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i com a membre 
revisa els informes anuals i fa consideracions al respecte.

2. Es promou la informació sobre la separació per gènere dels indicadors de pro-
ductivitat del Programa Operatiu.

En el cas de l’instrument del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), la 
destinació dels fons europeus la decideixen els Ministeris en el marc del Plan Na-
cional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de l’Estat espanyol (PRTR), 
que són els que estableixen els criteris, els requeriments i els tipus de projectes que 
poden optar a aquests recursos.

En aquesta línia, el PRTR preveu unes guies per aplicar la perspectiva de gènere 
en les actuacions finançades per aquest mecanisme, vetllen per la igualtat de gènere 
com un dels seus quatre pilars, incorporen l’obligació de realitzar una anàlisi d’im-
pacte de gènere de totes les propostes presentades, i defineixen un conjunt de pro-
postes per vetllar per la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, 
la gestió i l’execució dels fons.

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Presentaci-
on_Guia_entidades_y_partenariados.pdf

En tant que organisme executor, l’Administració de la Generalitat no està en con-
dicions ara per ara de finançat projectes propis sobre els quals establir condicions, 
prioritats ni requisits.

El paper que desenvolupen les comunitats autònomes en el marc del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia espanyol, és d’entitats executores dels 
fons del MRR que, bàsicament, es canalitzen via inversions o ajuts i subvencions i 
han de complir amb les guies esmentades anteriorment.

Tanmateix, convé recordar que, en el cas de les inversions, des de l’any 2018, la 
Generalitat de Catalunya té aprovada la Guia per a la incorporació de la perspec-
tiva de gènere en els contractes públics (https://contractacio.gencat.cat/ca/principis/
contractacio-estrategica/contractacio-publica-socialment-responsable/guia-perspec-
tiva-genere-contractes-publics/). Aquesta guia s’ha demostrat efectiva, ja que l’any 
2020 el 63% de les clàusules socials que incorporaven els contractes eren clàusules 
relatives a la igualtat de gènere, segons es desprèn de l’informe d’anàlisi dels indica-
dors de clàusules socials 2020.

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/difusio/dades-indicadors/informes/
clausules-socials/indicadors-clausules-socials-2020.pdf

En el cas de les subvencions, l’Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, 
pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per 
l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases 
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de con-
currència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic, i se n’aprova el text íntegre, estableix que totes les bases reguladores dels 
procediments per a la concessió de subvencions a què fa referència incorporaran la 

https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Presentacion_Guia_entidades_y_partenariados.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/Presentacion_Guia_entidades_y_partenariados.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractacio.gencat.cat%2Fca%2Fprincipis%2Fcontractacio-estrategica%2Fcontractacio-publica-socialment-responsable%2Fguia-perspectiva-genere-contractes-publics%2F&data=04%7C01%7Ceobach%40gencat.cat%7C478c3d76ec7b4c759d0f08d9e7cc56a4%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795687070919745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MS5RYY74S4EIn%2BIGnVDFEsq9ecr7vz5QHrk1P2zmGxs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractacio.gencat.cat%2Fca%2Fprincipis%2Fcontractacio-estrategica%2Fcontractacio-publica-socialment-responsable%2Fguia-perspectiva-genere-contractes-publics%2F&data=04%7C01%7Ceobach%40gencat.cat%7C478c3d76ec7b4c759d0f08d9e7cc56a4%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795687070919745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MS5RYY74S4EIn%2BIGnVDFEsq9ecr7vz5QHrk1P2zmGxs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractacio.gencat.cat%2Fca%2Fprincipis%2Fcontractacio-estrategica%2Fcontractacio-publica-socialment-responsable%2Fguia-perspectiva-genere-contractes-publics%2F&data=04%7C01%7Ceobach%40gencat.cat%7C478c3d76ec7b4c759d0f08d9e7cc56a4%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795687070919745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MS5RYY74S4EIn%2BIGnVDFEsq9ecr7vz5QHrk1P2zmGxs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractacio.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fdifusio%2Fdades-indicadors%2Finformes%2Fclausules-socials%2Findicadors-clausules-socials-2020.pdf&data=04%7C01%7Ceobach%40gencat.cat%7C478c3d76ec7b4c759d0f08d9e7cc56a4%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795687070919745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e0vnitPvSyAB2GfRjrUnRxAqKdYh1wxcqfUx4biir9Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontractacio.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2Fdifusio%2Fdades-indicadors%2Finformes%2Fclausules-socials%2Findicadors-clausules-socials-2020.pdf&data=04%7C01%7Ceobach%40gencat.cat%7C478c3d76ec7b4c759d0f08d9e7cc56a4%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795687070919745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e0vnitPvSyAB2GfRjrUnRxAqKdYh1wxcqfUx4biir9Q%3D&reserved=0
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previsió que les persones sol·licitants respectaran allò establert a la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

En qualsevol cas, el Govern de la Generalitat des del Departament d’Igualtat i 
Feminismes està treballant per donar formació, assessorament i acompanyament 
tècnic en perspectiva de gènere.

Control del compliment de la Resolució 89/XIV, sobre la reparació 
dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri de Camp 
Clar, a Tarragona
290-00070/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32207 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 89/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri 
de Camp Clar, a Tarragona, us informo del següent:

Les actuacions plantejades a l’acord segon de la Resolució 89/XIV relatives a ne-
tejar i reparar la zona afectada per l’incendi del quadre elèctric de l’edifici situat al 
número 8 de la plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar, ja estaven realitzades 
quan es va presentar la proposta de resolució 250-01390/12, proposta amb el mateix 
contingut que la que dona origen a la present resolució, la 250-00142/13, és a dir, 
executades abans del 3 de juliol de 2020.

Pel que fa al tercer acord de la Resolució, concretament la lletra c) relativa a in-
tensificar el control a la zona del barri de Camp Clar respecte de les ocupacions 
il·legals, especialment les que comporten activitats il·lícites i generen conflictivitat 
veïnal, i fer un incís especial en els blocs 2 i 4 del carrer Riu Llobregat, el barri de 
Camp Clar es troba inclòs en una de les zones d’interès policial del Pla de Seguretat 
de Tarragona, punts prioritaris de patrullatge i de realització d’accions policials es-
pecífiques de proximitat, per augmentar la sensació de seguretat i reduir l’activitat 
delinqüencial a la zona. Les accions d’aquest pla es planifiquen setmanalment i es 
duen a terme conjuntament, entre la Guàrdia Urbana de Tarragona i el cos de Mos-
sos d’Esquadra.

En el període de setembre de 2021 a gener de 2022 s’han denunciat dues ocupa-
cions a tot el barri de Camp Clar. Tot i les poques denúncies registrades, hi ha ha-
gut diverses actuacions en incidents per avisos d’ocupacions en el mateix moment 
de produir-se, amb les quals s’ha pogut evitar que es produís l’ocupació. En tots 
aquests casos es va contactar amb els propietaris dels immobles afectats per reparar 
els danys ocasionats i, en algun d’ells, es van augmentar les mesures de seguretat 
físiques per evitar noves temptatives d’ocupació. Concretament, al bloc 2 del carrer 
Riu Llobregat, en data 12 de gener d’enguany, es va dur a terme una actuació poli-
cial en la qual es va intervenir una plantació il·legal de marihuana amb 349 plantes.

Els caps de l’ABP Tarragonès han mantingut contactes amb l’Agència Catalana 
de l’Habitatge amb l’objectiu de poder dur a terme una actuació conjunta i transver-
sal, atesa la peculiaritat del barri i la titularitat dels pisos, ja que la majoria són de 
la pròpia Agència Catalana de l’Habitatge.

Finalment, després de diverses propostes, s’ha programat una reunió específica 
pel proper dia 8 de febrer del 2022 per dur a terme una actuació integral als blocs 
2 i 4 del barri de Camp Clar. A aquesta reunió estan convocats els responsables de 
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l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona, els caps de la Guàrdia Urbana de Tar-
ragona, representants de l’Ajuntament de Tarragona i els caps de l’ABP Tarragonès.

Barcelona, 7 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 90/XIV, sobre la bonificació 
del cent per cent de l’entrada als espais culturals de l’acompanyant 
d’una persona amb discapacitat
290-00071/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32208 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 90/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la bonificació del cent per cent de l’entrada als espais culturals de l’acom-
panyant de una persona amb discapacitat, us informo del següent:

Pel que fa a la lletra b) de la Resolució 90/XIV del Parlament de Catalunya, so-
bre la bonificació del cent per cent de l’entrada als espais culturals de l’acompanyant 
d’una persona amb discapacitat, un cop s’estableixi la bonificació a la que es refereix 
la lletra a) d’aquesta mateixa Resolució, el Departament de Drets socials procedirà 
a fer la comunicació pertinent a través de la pàgina web del Departament i dels mit-
jans de que disposa, per tal que tots els beneficiaris de la targeta acreditativa de la 
situació de discapacitat en siguin coneixedors.

Barcelona, 7 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 91/XIV, sobre l’actualització 
de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat
290-00072/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32209 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 91/XIV del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’actualització de la informació referent als joves ex tutelats per la 
Generalitat, us informo del següent:

Els documents i la informació d’interès tant per al conjunt de ciutadans i ciuta-
danes, com per als joves afectats que està disponible a l’Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Ex tutelats (ASJTET) de la web del Departament de Drets Socials, i a la 
que es refereix la lletra a) de la Resolució 91/XIV del Parlament de Catalunya, es 
troben actualitzats a data de 18 de novembre de 2021.

Barcelona, 7 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/Area-de-Suport-als-Joves-Tutelats-i-Extutelats-ASJTET/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/Area-de-Suport-als-Joves-Tutelats-i-Extutelats-ASJTET/
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Control del compliment de la Resolució 96/XIV, sobre l’impacte de la 
Covid-19 en la infància
290-00077/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32210 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 96/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impacte de la Covid-19 en la infància, us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a) de l’esmentada Resolució, el benestar de la infància és 
un dels eixos vertebradors de les polítiques públiques impulsades pel Govern i és 
també una aposta estratègica recollida de forma transversal al Pla de Govern de la 
XIV legislatura. En aquest sentit, cal destacar que el Pla de Govern no només recull 
l’atenció i protecció de la infància, l’adolescència i la joventut com a àmbit prioritari 
de treball, sinó que ho fa amb la voluntat de dur a terme polítiques que tinguin una 
visió continuada de cada una d’aquestes etapes.

Per aconseguir aquesta continuïtat i aquest enfocament transversal, el Pla de Go-
vern preveu actuacions com l’actualització del Pacte per a la Infància i el disseny i 
aprovació d’un nou Pla Integral d’Infància i Adolescència (lligat al Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya), la creació d’un sistema integral de comunicació per a l’aten-
ció d’infants, adolescents i joves, o la realització de la primera enquesta de condi-
cions de vida d’infants i adolescents de Catalunya (lligada, en aquest cas, a l’En-
questa a la Joventut de Catalunya).

Bona part de les mesures i actuacions adreçades a la infància que es recullen 
al Pla de Govern s’inclouen dins l’àmbit de Drets socials i inclusió (vinculat a l’eix 
número 2 del Pla) i, més concretament, en l’objectiu estratègic 2.3.5: «Impulsar les 
polítiques de suport a les famílies i de prevenció, protecció i participació de la in-
fància i l’adolescència, amb continuïtat en l’etapa de la joventut i redefinint les po-
lítiques d’emancipació». Tanmateix, hi ha altres objectius estratègics (en l’àmbit de 
Drets socials i inclusió i en altres àmbits del Pla) en què també es recullen mesures 
i actuacions que incideixen de manera directa o indirecta sobre la infància, la qual 
cosa posa de manifest el caràcter transversal de les polítiques públiques d’infància i 
la voluntat de convertir el benestar d’infants, adolescents i joves en un eix vertebra-
dor del conjunt de polítiques públiques que s’impulsen des del Govern.

Així mateix, un altre instrument de planificació en que es reflecteix clarament el 
component transversal de les polítiques d’infància és el pressupost de la Generalitat 
que, des de fa dos anys, incorpora un nou indicador per mesurar la despesa pública 
destinada a polítiques d’infància. Aquest indicador és el resultat d’un treball conjunt 
entre el Govern i Unicef que va permetre definir una metodologia de càlcul per quan-
tificar el pressupost destinat a la infància i també els beneficis fiscals. Es tracta d’una 
proposta metodològica pionera a nivell europeu (però dissenyada en base a altres ex-
periències internacionals) que es va incorporar per primer cop en els pressupostos de 
la Generalitat per al 2020. L’aplicació d’aquesta nova metodologia aporta una visió 
transversal i més ajustada de la inversió que els diversos departaments destinen a les 
polítiques d’infància, mitjançant els seus programes pressupostaris, permet mesurar la 
inversió en infància i analitzar l’impacte de les polítiques públiques en la vida d’infants 
i adolescents. Així, es pot millorar la planificació i avaluació de les polítiques públi-
ques d’infància, se’n pot quantificar objectivament la inversió i, més endavant, es po-
dran establir comparatives amb altres administracions de l’Estat i de la Unió Europea.

D’acord amb la metodologia assenyalada, en els pressupostos per al 2020, la xi-
fra global d’inversió en infància de la Generalitat era del 25,9% del total de la des-
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pesa (5.534 euros per infant). Tenint en compte que la infància representa el 18,5% 
del total de la població a Catalunya, l’índex de focalització (que mesura el pes d’allò 
que es gasta en infància en relació amb el seu pes demogràfic) se situava en el 140%.

En el projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, el càl-
cul de la despesa en infància d’acord amb la metodologia d’Unicef, s’ha situat en el 
26,3% (6.500 euros per infant: un 17,5% més que en el pressupost anterior). Aquest 
increment, combinat amb una lleugera davallada del pes demogràfic de la infància 
(que ara representa el 18,1% del total de la població), situa l’índex de focalització en 
el 145%: 5 punts per sobre que en el pressupost de 2020.

Respecte a la situació derivada de la Covid, adjuntem l’informe elaborat per l’Ob-
servatori dels drets de la infància que recull bones pràctiques, propostes noves i els 
principals aspectes a millorar en relació amb l’atenció social, mediàtica i econòmica 
envers els infants i adolescents durant la pandèmia. Aquest document, fa incidència 
en el dret a un nivell de vida adequat, el dret a la salut, a la participació, l’educació 
i la igualtat d’oportunitats, l’educació en el lleure, les situacions de vulnerabilitat i 
risc, la conciliació familiar i laboral, i l’accés a estudis, recerca i informació.

En l’àmbit territorial de Catalunya, la funció protectora és una competèn-
cia exclusiva de la Generalitat, en la que també s’hi integren els ens locals, res-
ponsables principalment de la detecció primària i l’abordatge de les situacions de 
risc i que comparteixen la funció preventiva. Així, tant els equips tècnics de ni-
vell primari dels Serveis Socials Bàsics i els Serveis d’intervenció Socioeducativa 
(SIS), com els equips dels serveis especialitzats de detecció, valoració i seguiment 
(EAIA, ETCA, EVAMI, SIFE, i UDEPMI), supervisats per la Generalitat (DGA-
IA, SEAIA i EFI), són essencials, i de fet imprescindibles, per complir els objectius 
de prevenció, detecció de situacions de risc i protecció, en cas necessari, dels infants 
i adolescents.

Com s’indica, doncs, les activitats educatives i d’acompanyament en les quals 
participen persones menors de 18 anys als SIS són una eina educativa de primer 
ordre. A més, la metodologia pròpia d’aquest tipus d’intervenció permet seguir ad-
quirint tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i 
integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable, 
respecte pel medi...) en el context social i familiar, millorant les condicions en què 
infants i adolescents d’entorns socioeconòmics més desfavorits, conviuen.

Des d’una perspectiva més amplia que la pròpia dels Serveis Socials on s’inclo-
uen els SIS, les activitats d’educació en el lleure en general, i en particular les que 
tenen lloc a l’estiu, contribueixen de forma notable al creixement integral d’infants i 
joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

Aquestes activitats de lleure educatiu han servit també per millorar les condi-
cions en que infants i adolescents de entorns socioeconòmics més desfavorits, pas-
sen els mesos d’estiu.

Per tant, atesa la importància tant dels SIS com de l’Educació en el lleure, en el 
context de la pandèmia per la Covid-19, s’ha garantint el seu ple funcionament i en 
la mesura del possible, de forma presencial, sent declarats serveis essencials en el 
primer cas, per tal de poder continuar desenvolupant la triple funció que tenen as-
signada:

1. Ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions 
de la crisi.

2. Recuperar la convivència presencial amb altres infants.
3. Fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.
Al marge però d’aquests pilars de la protecció social, en el marc de la pandèmia 

s’han desenvolupat des de la perspectiva d’infància, altres accions:
– Targetes moneder per usuaris de centres oberts: Es va posar en marxa un sis-

tema el mateix primer divendres sense escoles (13 de març 2020) per cobrir l’àpat 
del centres oberts, repartint prop de 10.500 targetes moneders proporcionades per 
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La Caixa. El repartiment de les targetes es va fer a través dels consells comarcals i 
ajuntaments de més de 20.000 habitants, seguint les particularitats de cada municipi 
i d’acord amb els plans d’emergència local.

Posteriorment, les targetes moneder van ser substituïdes pels ajuts d’urgència so-
cial (AUS) per a l’alimentació de la infància en situació de vulnerabilitat. Els AUS 
també es van vehicular a través dels ens locals i es van mantenir fins a l’inici del 
nou curs 2020-2021. L’atorgament d’aquests ajuts va comportar una mobilització de 
crèdits del fons de contingència per incrementar les transferències als ens locals.

– Ajudes d’urgència social (AUS) per garantir el dret a l’alimentació de la infàn-
cia a l’estiu, dotades en 4,4 M€

–  Ajudes d’urgència social (AUS) per a garantir la cobertura de la cura i les ne-
cessitats bàsiques d’infants i adolescents durant els períodes d’aïllament, quarante-
na i confinament en famílies en situació de precarietat econòmica i/o vulnerabilitat 
social, dotades en 7M€.

Aquestes mesures es van complementar amb la signatura d’un conveni amb la 
Creu Roja, per garantir la provisió i distribució d’ajuts econòmics i de lots de pro-
ductes alimentaris i d’higiene, amb l’objectiu de cobrir les necessites materials bàsi-
ques de les famílies amb infants i joves al seu càrrec i que estan en situació de po-
bresa. La despesa executada fins el mes de setembre en el marc d’aquest mecanisme 
de provisió i distribució d’ajudes (que ha permès atendre més de 10.000 nuclis fami-
liars) ha estat d’1,4 M € vehiculats mitjançant tres grans accions: la distribució de 
targetes precarregades, la distribució d’aliments bàsics i la distribució de productes 
de primera infància (bolquers i kits d’alimentació i higiene).

En aquests moments s’està enllestint la tramitació d’un nou conveni dotat de 3 M€ 
per continuar garantint l’alimentació infantil i la cobertura de productes de primera 
necessitat i higiene a infants i adolescents menors de 18 anys a través d’aquests ins-
titució internacional que és Creu Roja.

– A l’alberg com a casa, famílies d’acollida: Des de l’educació en el lleure s’ofe-
reix un acompanyament especialitzat per aquells infants i adolescents entre 6 i 17 
anys que tenen als progenitors o tutors hospitalitzats o en situació d’aïllament domi-
ciliari que els impossibilita tenir cura d’ells. En el cas dels menors especialment de 
6 anys hem impulsat acolliments familiars.

– Canal d’atenció psicològica: En col·laboració amb Adolescents.cat, hem obert 
un consultori psicològic en línia, per abordar els dubtes i preocupacions dels ado-
lescents catalans derivats del confinament amb psicòlegs especialitzats en atenció a 
joves. El web de Confinats.cat inclou consells pràctics de prevenció i també recull 
testimonis de joves en vídeos autoproduïts des dels seus domicilis.

Així mateix, per tal de vetllar per la protecció dels infants, s’han elaborat ins-
truccions en relació a les mesures a adoptar pels equips d’atenció a la infància i a 
l’adolescència (EAIA), els Servei d’Integració en famílies extenses (SIFE), i les Ins-
titucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF), donant pautes sobre el confi-
nament, limitant visites i sortides no urgents, però reconeixent el caràcter essencial, 
i garantint l’atenció a infants adolescents i famílies durant el confinament. També 
es va realitzar un Pla de Desconfinament de la SIAJ, per tornar els serveis citats, 
així com els SIS a una actuació habitual, així com protocols de posada en marxa 
d’aquests serveis tenint en compte totes les mesures preventives Covid. DGAIA està 
en permanent contacte a través dels serveis territorials, amb els EAIA i SIFE per 
acompanyar-los en el seguiment que continuen fent a les famílies.

Per altra banda, s’ha mantingut durant tot el confinament i actualment, el servei 
de la Unitat Integrada d’Abusos Sexuals (que respon al model Barnahus) per tal de 
continuar atenent als infants que hagin patit abusos sexuals, extremant les antenes 
de detecció en tant en quant el confinament ha suposat un risc més elevat de que 
aquestes situacions es produeixin.



BOPC 241
21 de febrer de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 45 

Respecte a les accions portades a terme en el marc de la pandèmia, també cal 
destacar que durant el primer confinament es va projectar pels mitjans de comuni-
cació públics d’aquest país, una campanya de difusió del telèfon d’infància Respon 
per tal de posar en coneixement de la població, aquest servei tant essencial per a la 
detecció del maltractament infantil.

En matèria de prestacions, igualment en el marc de la pandèmia, s’ha considerat 
convenient, es recomana, ampliar la cobertura de les prestacions perquè les persones 
amb capacitat jurídica modificada puguin considerar-se una unitat de convivència 
especial, per encabir les situacions del joves entre els 18 i 22 anys, les persones amb 
situació administrativa irregular i les persones sense llar no institucionalitzades.

I en concret, en relació a la prestació econòmica per a persones joves extutelades, 
assenyalar que aquesta prestació té per objecte donar suport econòmic a les persones 
joves ex-tutelades per la Generalitat, amb la finalitat de contribuir, temporalment, 
a que un cop acabada la institució de tutela puguin viure d’una manera autònoma 
i es puguin integrar gradualment en la vida laboral i social, sempre que acreditin 
que no disposen de recursos econòmics. Aquesta prestació està vinculada al segui-
ment d’un pla individual de treball, els criteris d’avaluació del qual han de tenir en 
compte les circumstàncies d’accés a la prestació, l’assoliment dels objectius i el grau 
d’implicació de la persona jove en les activitats programades. D’acord amb aquesta 
avaluació, l’òrgan competent pot modificar, suspendre o extingir la prestació, sen-
se perjudici del període màxim establert. I durant el confinament s’han mantingut 
òbviament els requisits, posant especial èmfasi en el que pretén; ajudar al jove que 
pateix una situació de necessitat per no poder fer front a les despeses essencials per 
al manteniment propi i tenir uns ingressos personals inferiors a una vegada i mitja 
l’indicador de renda de suficiència, en endavant IRSC. A més, s’han activat altres 
tipus d’ajudes com les següents:

– S’han ampliat per resolució d’emergència 173 noves places adreçades a aquest 
col·lectiu, 141 en pisos de 16 a 21 anys associats a programes d’inserció laboral i 32 
places per a joves majors de 18 anys, així com 24 noves places de CREI.

– S’ha posat en marxa el projecte Sostre 360º: projecte que pretén superar la con-
flictivitat i evitar la cronificació de les situacions de sensellarisme juvenil, plantejat 
des d’una perspectiva sistèmica consistent en un programa doble d’acompanyament 
personalitzat (nodrit del treball en xarxa i multidisciplinar), i complementat per la 
disponibilitat d’habitatge social protegit o recursos residencials en l’àmbit del sen-
sellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de 
carrer. Actualment aquest projecte es vehicula a través del nou Contracte Programa 
signat a finals de desembre del 2021 entre el DSO i les entitats municipalistes.

– S’ha donat continuïtat a la figura dels dinamitzadors/es cívics/ques. Aquesta 
actuació també queda recollida en el nou Contracte Programa entre el DSO i els ens 
locals. L’efecte que la pandèmia i els aïllaments han tingut en aquests adolescents i 
joves, i la dificultat per a que els i les professionals poguessin fer l’atenció des de la 
perspectiva comunitària i el medi obert (espais d’intervenció clarament limitats per 
les restriccions Covid), han fet encara més necessari continuar amb aquestes acti-
vitats educatives, d’acompanyament i mediació, que permetessin continuar amb el 
seu procés d’inclusió, i adquirir tot un seguit de competències per a l’emancipació 
en el context social, ajudant a assumir i processar emocionalment les conseqüències 
i implicacions de la crisi sanitària, recuperar la convivència presencial amb altres 
adolescents i joves, i realitzar aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits 
arran de la crisi situació actual.

Pel que fa a la lletra b) de la Resolució 96/XIV del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impacte de la Covid-19 en la infància, que requereix al Govern a quantificar 
els infants i adolescents en situació de malnutrició, tal com estableix el Protocol per 
a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i ado-
lescents, i a desenvolupar un pla que garanteixi que les dificultats amb l’alimentació 
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no es cronifiquin, el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents, de 15 de juliol de 2013, fou subscrit per les 
entitats municipalistes (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Muni-
cipis de Catalunya) i pels llavors departaments d’Ensenyament i de Benestar Social 
i Família. Aquest protocol 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 protocol per a la detecció i segui-
ment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, amb l’ob-
jectiu d’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.

Tanmateix, el Protocol no recollia explícitament, l’establiment de cap indicador 
global per recomptar i actualitzar periòdicament, el nombre de menors amb man-
cances alimentàries. Això no significa, però, que no es faci seguiment i quantifica-
ció d’aquestes situacions, ja que la planificació i impuls d’actuacions per fer front a 
la pobresa alimentària –actuacions que es vehiculen fonamentalment des dels ens 
locals– requereix fer un exercici previ de recompte o, si més no, d’estimació numè-
rica. D’altra banda, cal tenir en compte que des de l’Observatori dels Drets de la 
Infància s’ha definit el contingut del futur Sistema d’indicadors d’infància i adoles-
cència de Catalunya, que començarà a estar operatiu al llarg dels propers mesos (en 
connexió amb el Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya).

Aquesta nova eina, que servirà per aprofundir en l’anàlisi de les condicions de 
vida d’infants i adolescents, inclou una dimensió sobre vulnerabilitat social infantil, 
en la qual s’inclouen indicadors específics relacionats amb les mancances alimentàri-
es, 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 educatiu (3-16)».

En relació amb el desenvolupament d’un pla que garanteixi que les dificultats 
actuals per als infants i adolescents d’accedir a l’alimentació no es cronifiquin, cal 
fer referència a l’execució de diverses mesures recollides al Pla de Govern, com 
ara les accions per combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia catalana 
per a l’eradicació de la pobresa (amb mesures com la compactació d’ajuts) o, espe-
cialment, el desplegament i consolidació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
(SIS) per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, que té com a 
objectiu reforçar l’acció preventiva en coordinació amb els ens locals.

Els SIS són un recurs diürn, fora d’horari escolar, per a infants i adolescents 
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 despro-
tecció. Es plantegen com a serveis preventius i universals per evitar la instituciona-
lització de casos complexos i és un nou model que substitueix i amplia el servei que 
fins ara han estat prestant els centres oberts. Entre altres accions d’acompanyament 
socioeducatiu, els SIS ofereixen un Servei d’Atenció Diürna en què es proporciona 
berenar als infants i adolescents, i quan escau, i a demanda dels serveis socials bà-
sics, també sopar. A més, la cobertura d’aquest servei als territoris on ja s’ha imple-
mentat s’estén durant tot l’any, inclosos els períodes de vacances escolars.

Respecte a la lletra c), les activitats d’educació en el lleure complementen l’edu-
cació reglada i fan aportacions importants en la transmissió de coneixements, valors 
i aprenentatges. Així mateix, són una escola de ciutadania i de participació que con-
tribueix significativament al creixement d’infants i joves, mitjançant la transmissió 
d’actituds inclusives i el reforç dels espais de convivència. L’educació en el lleure, en 
definitiva, constitueix una dimensió més del desenvolupament educatiu i maduratiu 
d’infants i adolescents i juga un paper cabdal en la seva socialització i en l’adquisició 
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de recursos relacionals i interpersonals. Per això, cap infant no ha de veure’s privat 
de l’oportunitat de ser-ne partícip.

En aquest sentit, la Direcció General de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ) impulsen actuacions i programes específics per fomentar la par-
ticipació d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats 
d’educació en el lleure, tant durant el curs escolar com durant els períodes de vacan-
ces escolars. Aquestes actuacions es concreten mitjançant dues grans línies d’ajuts:

– La convocatòria de subvencions per al Programa per a la participació en igual-
tat de condicions a les activitats d’educació en el lleure, dotada amb 600.000 euros 
anuals.

– Una partida específica per a la inclusió social (dotada amb 550.000 euros 
anuals) que es vincula a «L’estiu és teu»: el programa de colònies d’estiu dels al-
bergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

La primera d’aquestes ajudes es vincula a la convocatòria ordinària per a la con-
cessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques so-
cials (COSPE) i té com a objectiu promoure la inclusió d’infants i adolescents en risc 
o situació d’exclusió social en les activitats organitzades per les federacions i movi-
ments d’educació en el lleure. Així, són les pròpies entitats les que sol·liciten i per-
ceben els ajuts i els gestionen i distribueixen entre les famílies beneficiàries d’acord 
amb els criteris i requisits establerts a les bases de la convocatòria. La gestió, per 
part de les entitats, d’aquests ajuts (que beneficien al voltant de 7.000 infants i joves 
anualment) inclou també la posterior justificació i acreditació documental del com-
pliment dels requisits exigits.

Quant a les ajudes vinculades a «L’estiu és teu», es destinen a bonificar la parti-
cipació en el programa d’infants en situació de vulnerabilitat. La bonificació oscil·la 
entre el 65% i el 100% del preu de venda públic de l’estada (en funció de la situa-
ció familiar) i són els serveis socials dels ens locals els qui informen les famílies 
de l’existència dels ajuts i les acompanyen i orienten en la tramitació de les sol·lici-
tuds. Quant al nombre de beneficiaris d’aquests ajuts, se situa al voltant dels 1.300 
anuals. Aquesta xifra correspon, aproximadament, al 25% del total de participants 
de «L’estiu és teu».

D’altra banda, i en resposta a la situació derivada de la pandèmia per Covid-19, 
durant els darrers dos anys s’han impulsat diverses línies de subvencions i ajuts ex-
traordinaris per a la inclusió d’infants desafavorits així com ajudes directes a entitats 
i empreses del sector de l’educació en el lleure i de les instal·lacions juvenils, que han 
patit tancaments i suspensions temporals d’activitats i han hagut de fer un esforç im-
portant per adaptar les seves activitats als nous requeriments d’higiene i seguretat.

Cal tenir present que les activitats d’educació en el lleure són una eina molt po-
tent d’inclusió social, especialment durant els períodes de vacances, en què l’escola 
deixa temporalment d’actuar com a agent compensador de desigualtats. Així, l’edu-
cació en el lleure pot ajudar a millorar significativament les condicions en què in-
fants i adolescents d’entorns socioeconòmics desfavorits passen els mesos d’estiu. 
Un efecte compensador que ha adquirit encara més importància en el context de 
pandèmia, en què moltes famílies s’han vist abocades a situacions de precarietat 
econòmica sobrevinguda o han vist agreujades situacions de vulnerabilitat pree-
xistent. Per això s’han reforçat els mecanismes per facilitar l’accés a les activitats 
d’educació en el lleure d’infants en situació o en risc de vulnerabilitat, per exemple 
amb la línia extraordinària d’ajudes a les famílies per fer econòmicament més acces-
sibles les activitats (en el marc del Pla del lleure educatiu 2020).

A més, en el context d’excepcionalitat que vivim des de fa prop de dos anys, les 
activitats d’educació en el lleure estan jugant un paper molt important a l’hora de 
compensar alguns dels dèficits emocionals i relacionals que afecten els nostres in-
fants i joves per culpa de les restriccions en l’activitat social. I així mateix, i molt 
especialment, a l’hora d’acompanyar-los en el procés d’assimilació de l’experiència 
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viscuda. En aquest sentit, la pròpia metodologia de l’educació en el lleure la conver-
teix en un instrument ideal per abordar una tasca molt necessària de suport, reforç i 
acompanyament emocional −així com d’escolta activa de les seves inquietuds, dub-
tes i pors−, en un context en què s’han incrementat significativament els problemes 
de salut mental i emocional d’infants, adolescents i joves.

Per això, durant les dues darreres campanyes d’activitats d’estiu, s’ha posat molt 
èmfasi en el reforç del treball de la salut emocional. En aquest sentit, la DGJ (en 
col·laboració amb les Federacions i Moviments d’educació en el lleure i les seves 
escoles de formació) ha impulsat l’elaboració i difusió d’eines pedagògiques en ma-
tèria de gestió de les emocions, així com la creació d’un banc de materials i recur-
sos compartits que s’han posat a disposició de totes les entitats organitzadores d’ac-
tivitats d’educació en el lleure mitjançant el portal web «Estiu amb lleure». A tall 
d’exemple, alguns d’aquests recursos són la «Guia per a professionals sobre gestió 
emocional en el context de la Covid-19», la «Guia per a joves sobre gestió emocional 
en el context de la Covid-19» o la «Guia d’activitats d’educació emocional» (totes 
disponibles al portal Jove.cat, dins l’apartat Activitats d’educació en el lleure. Recur-
sos per a entitats i empreses).

Pel que fa a la lletra d) de la Resolució que encomana el desenvolupament d’un 
pla específic per abordar els problemes de salut mental dels infants i adolescents, el 
Pla de Govern de la XIV legislatura, dins el seu objectiu estratègic 2.3.5 (Impulsar 
les polítiques de suport a les famílies i de prevenció, protecció i participació de la 
infància i l’adolescència, amb continuïtat en l’etapa de la joventut i redefinint les po-
lítiques d’emancipació) recull l’elaboració i aplicació d’un pla específic per a l’abor-
datge de la salut mental infantojuvenil, amb especial atenció al suïcidi juvenil i als 
trastorns alimentaris.

En aquest sentit, també cal fer referència a l’Observatori dels Drets de la Infàn-
cia, per assenyalar que en el seu si s’ha creat un grup de treball específic per abordar 
la Salut mental i assessorar al Govern en aquesta matèria. Entre d’altres coses, el 
grup de treball ha elaborat i presentat recentment, un decàleg adreçat a professionals 
dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, per tal de garantir un tractament 
acurat de les informacions relacionades amb la salut mental infantil i juvenil.

D’altra banda, la DGJ ha creat un grup de treball específic sobre la prevenció del 
suïcidi juvenil, per tal de formular propostes d’actuació per mitigar aquesta proble-
màtica que la pandèmia i les conseqüències que se’n deriven, han accentuat.

Així mateix, al llarg del curs 2021-2022, s’ha posat en marxa el Pla d’Abordatge 
del Benestar Físic i Emocional de l’Alumnat (ABFEA). Un dels seus pilars és atendre 
la salut mental i garantir el benestar emocional, tenint com a objectiu l’atenció inte-
grada a tot l’alumnat. Per desplegar el Pla s’han plantejat iniciatives per identificar 
l’estat emocional de l’alumnat com l’enquesta de benestar emocional dirigida a tot 
l’alumnat a partir de 5è de primària, un programa pilot d’intel·ligència artificial i l’App 
gestioemocional.cat, coordinada amb el Departament de Salut. Per últim, també està 
prevista la publicació d’un catàleg de recursos per al benestar emocional i la salut 
mental, i s’implementarà l’educació emocional al currículum de forma transversal.

Des del Departament de Salut, més enllà dels esforços que s’estan invertint per 
pal·liar els efectes de la pandèmia, 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 del Govern. Així, des de Salut s’han 
endegat mesures específiques, 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 necessitat i alertada pels professionals.

Entre aquestes mesures, en l’àmbit de l’atenció primària i salut comunitària, du-
rant el proper 2022 s’incorporaran 220 professionals referents de benestar emocional. 
Aquesta figura, de la que a dia d’avui ja s’han incorporat 150, són professionals ma-
joritàriament psicòlegs, però no només psicòlegs, també educadors, treballadors so-
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cials, 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 malaltia mental.

En aquest sentit, també s’incorporen 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 des del departament de Salut, en tot el que fa re-
ferència 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-
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 
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en aquestes edats, i perquè una intervenció precoç pot evitar el desenvolupament de 
malalties i la seva cronificació.

Barcelona, 7 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

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

Control del compliment de la Resolució 101/XIV, sobre les condicions 
laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de 
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
290-00082/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32190 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 101/XIV, sobre 
les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell 
de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració (tram. 290-
00082/13), us informo del següent:

S’ha constituït un grup de treball per analitzar la creació d’un segell de turisme 
responsable, que està format per l’àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat 
Turística de la direcció general de Turisme, i la subdirecció general de Relacions 
Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball.

Per altra banda, és d’interès posar en valor la promoció que, mitjançant el Di-
rectori i el Mapa interactiu d’experiències destacades en Responsabilitat Social a 
Catalunya, s’efectua de les empreses i entitats que responen a models de relacions 
laborals ètics, justos i sostenibles i al qual, voluntàriament, empreses del sector de 
l’hostaleria i la restauració poden demanar la inclusió, previ compliment dels cri-
teris que conjuntament han establerts els agents socials com a pertinents per a fer 
difusió de l’experiència responsable.

En relació amb les clàusules socials de contractació pública, s’està a l’espera dels 
resultats del grup de treball, a fi de poder incloure’l en les clàusules socials, sens 
perjudici de que es puguin incloure, així mateix, altres certificats o documents que 
acreditin els mateixos requisits.

Pel que fa a l’increment dels recursos de la Inspecció de Treball, a l’oferta d’ocu-
pació pública del 2020 hi han 10 places ofertades per al Cos d’Inspectors de Treball 
i Seguretat Social del 2020 i 2 places per al Cos de Subinspectors Laborals, escala 
d’Ocupació i Seguretat Social. Actualment aquesta oferta pública està duent a terme 
el procés selectiu. Pel que fa a l’oferta pública d’ocupació de 2021 s’han ofert 4 més 
del Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Al sector de l’Hoteleria i restauració, en el Pla de Treball de la Inspecció de 
Treball, des de fa anys, es planifiquen actuacions en aquest sector per a la detecció 
del treball no declarat en el sector i la campanya d’estiu. A banda de les actuacions 
programades, la Inspecció de Treball de Catalunya actua davant totes les denúncies 
presentades en qualsevol matèria de la que és competent. Segons la base de dades de 
la Inspecció de Treball i extracció de dades per CNAE 55 i 56, serveis d’allotjament 
i serveis de menjars i begudes, respectivament, al 2021 s’han finalitzat 5.181 ordres 
de servei en aquest sector, el que ha donat lloc com a conseqüència de l’actuació 
inspectora, entre d’altres, a 1.769 propostes de sanció; 1.017 requeriments d’esme-

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fca%2Frscat%2Fserveis%2Fdirectori-experiencies%2Fcriteris-incorporacio-experiencies%2F&data=04%7C01%7Csonia.garcia%40gencat.cat%7C05e1a77532d04ea3017108d9db40d314%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637781893726200352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BNMsWqFrvx1J9o1%2FpvO9Zf5ItUXu5mX%2B8M3d%2BY8TYYE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fca%2Frscat%2Fserveis%2Fdirectori-experiencies%2Fcriteris-incorporacio-experiencies%2F&data=04%7C01%7Csonia.garcia%40gencat.cat%7C05e1a77532d04ea3017108d9db40d314%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637781893726200352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BNMsWqFrvx1J9o1%2FpvO9Zf5ItUXu5mX%2B8M3d%2BY8TYYE%3D&reserved=0
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na; 25 propostes de recàrrec de prestacions; 605 altes a la seguretat social (338 al-
tes d’homes, 267 dones) i 1.084 contractes temporals transformats a indefinits (532 
homes, 552 dones).

Barcelona, 7 de febrer de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 142/XIV, sobre la variant 
de les Preses
290-00114/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32398 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.02.2022

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 142/XIV, sobre la 
variant de les Preses (tram. 290-00114/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals i Territori està impulsant la licitació del projecte 
constructiu de la variant de Les Preses per a fer-la efectiva tan aviat es publiqui la 
preceptiva Declaració d’Impacte Ambiental per part del Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural.

Barcelona, 9 de febrer de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 59/XIV, sobre les actuacions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
390-00059/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022

Control del compliment de la Moció 60/XIV, sobre la situació 
de les persones sense llar
390-00060/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022
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Control del compliment de la Moció 61/XIV, sobre la situació dels joves
390-00061/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022

Control del compliment de la Moció 62/XIV, sobre la recerca i 
la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat 
del coneixement
390-00062/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022

Control del compliment de la Moció 63/XIV, sobre l’impuls de la 
mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes
390-00063/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022

Control del compliment de la Moció 64/XIV, sobre la salut i l’atenció 
primària
390-00064/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.02.2022

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 Recerca i 
Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre les 
relacions del Govern amb les entitats que defensen el bilingüisme 
en el sistema educatiu
354-00041/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Comissió de Recerca i Universitats, el 15.02.2022, 
DSPC-C 196.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i 
Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre l’atac 
violent a membres de l’associació S’Ha Acabat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona
354-00053/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Comissió de Recerca i Universitats, el 15.02.2022, 
DSPC-C 196.

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

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente Sancho, rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè informi sobre l’atac violent a membres de 
l’associació S’Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00230/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Comissió de Recerca i Universitats, el 15.02.2022, 
DSPC-C 196.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de 
la UGT de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen 
a Catalunya
356-00416/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove - 
Joves de CCOO davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen a 
Catalunya
356-00417/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.



BOPC 241
21 de febrer de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eina - Joves 
de la Intersindical davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen 
a Catalunya
356-00418/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec Joves 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00419/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Jove Cambra 
Internacional de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut que es 
desenvolupen a Catalunya
356-00420/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Independent de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de 
joventut que es desenvolupen a Catalunya
356-00421/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 26630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.02.2022.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment 
dels drets bàsics dels infants i llurs famílies durant el període de les 
vacances escolars
355-00023/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.02.2022, DSPC-C 199.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre l’impacte de la cinquena onada de la 
pandèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran i les mesures 
previstes per a fer-hi front
355-00026/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.02.2022, DSPC-C 199.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de protecció als 
centres residencials de gent gran
355-00027/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
16.02.2022, DSPC-C 199.

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

Compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren 
de la Costa Brava de l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic davant la comissió que correspongui per a explicar el projecte 
ferroviari Tren de la Costa Brava
357-00012/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 16.02.2022, DSPC-C 198.
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Compareixença del secretari general del Departament d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar 
sobre la destinació dels fons transferits pel Govern de l’Estat el 10 
de setembre del 2021
357-00071/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 16.02.2022, DSPC-C 200.

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la 
Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius 
i les estratègies de la seva universitat
357-00116/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Recerca i Universitats, tinguda 
el 15.02.2022, DSPC-C 196.

Compareixença de Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies 
de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
per a informar sobre l’estat del pla i el dèficit actual d’inversions 
en la xarxa ferroviària catalana
357-00130/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 16.02.2022, DSPC-C 198.

Compareixença de la directora general de l’Agència Catalana de la 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
sobre les polítiques de joventut
357-00180/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 16.02.2022, DSPC-C 203.

Compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut
357-00182/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 16.02.2022, DSPC-C 203.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 25

CONVOCADA PER AL 22 DE FEBRER DE 2022

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 22 de febrer de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Composició de la Mesa del Parlament. Tram. 398-00001/13. Ple del Parla-

ment. Elecció del secretari tercer o secretària tercera.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 23 de febrer, a les 

9.00 h).
3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
4. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2022. 

Tram. 231-00002/13. Mesa Ampliada. Designació.
5. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Mireia Dionisio Calé. Tram. 

234-00149/13. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (dictamen: BOPC 189, 3).

6. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-
què informi sobre els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra i en la Comissa-
ria General d’Investigació Criminal. Tram. 361-00015/13. Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat 
de Catalunya. Tram. 200-00001/13. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i vota-
ció del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 239, 8).

8. Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergèn-
cia habitacional. Tram. 202-00005/13. Comissió de Drets Socials. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 239, 22).

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del sector agrícola i ramader. Tram. 
300-00116/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en el 
món agrari. Tram. 300-00119/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just. Tram. 
300-00118/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera. Tram. 300-00122/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació. Tram. 300-00121/13. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en català. Tram. 300-
00123/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alternatives habitacionals per a 
les famílies desnonades. Tram. 300-00117/13. Basha Changue Canalejo, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Subs-
tanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre actuacions del Departament d’Economia i Hi-
senda amb relació als pressupostos de la Generalitat. Tram. 300-00120/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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17. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fonamentals en les 
mobilitzacions. Tram. 300-00124/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus. 
Tram. 302-00094/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cànon de residus. 
Tram. 302-00098/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs 
escolar 2022-2023. Tram. 302-00095/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou currículum d’edu-
cació bàsica. Tram. 302-00101/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat 
i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern. Tram. 302-00096/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la neutralitat de les ins-
titucions públiques. Tram. 302-00097/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’una re-
presa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món la-
boral. Tram. 302-00099/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i 
votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques d’habitatge, 
garantia de drets, desnonaments i persecució del moviment en defensa de l’habitat-
ge. Tram. 302-00100/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana en el 
sistema universitari i de recerca. Tram. 302-00102/13. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
 

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

4.70.10. Altres comunicacions

Diversos informes de fiscalització del Tribunal de Comptes
337-00012/13

PRESENTACIÓ: TRIBUNAL DE COMPTES

Reg. 32324 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.02.2022

A la Presidenta del Parlamento de Cataluña
A lo largo del ejercicio 2021 el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado los 

siguientes informes de Fiscalización, cuyo ámbito subjetivo incluye entidades de 
ámbito autonómico o local de esa Comunidad Autónoma:

– Informe de fiscalización de las contabilidades de las Elecciones Locales de 26 
de mayo de 2019, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 25 
de febrero de 2021
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– Informe global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018, aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 27 de julio de 2021.

– Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2019, aprobado por 
el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 27 de julio de 2021.

– Fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los Ayuntamien-
tos de los municipios con población superior a 300.00 habitantes para atender a las 
necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sani-
taria causada por el Covid-19, ejercicio 2020, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en su sesión de 28 de octubre de 2021.

Dichos informes, que han sido remitidos, junto con las correspondientes alega-
ciones, a las Cortes Generales, se encuentran a disposición de esa Asamblea en el 
portal web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Barcelona, 8 de febrer de 2022
Secretaria de la Dirección Técnica del Tribunal de Cuentas

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

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2022
231-00002/13

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 4 de febrer de 2022, d’acord amb 

l’article 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació d’Òscar Ordeig 
i Molist, del GP Socialistes i Units per Avançar, de Juli Fernàndez i Olivares, del 
GP d’Esquerra Republicana i de Jordi Munell Garcia, del GP de Junts per Catalu-
nya, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2022 (tram. 231-
00002/13).

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

http://www.tcu.es
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