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TEXT PRESENTAT

Reg. 34217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 15 de febrer de 2022, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Drets Socials, s’aprova la iniciativa SIG22D-

SO0087 - Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, i s’autoritza la con-
sellera perquè el presenti al Parlament.»

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

Projecte de llei de foment de l’associacionisme

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació i entitats beneficiàries
Article 3. Definicions
Article 4. Principis de l’acció de foment de l’associacionisme

Títol II. Del foment de les associacions
Capítol I. Requisits generals i plans d’acció
Article 5. Requisits generals de les entitats beneficiàries
Article 6. Plans d’acció per al foment de les associacions

Capítol II. Mesures de reconeixement de les associacions
Article 7. Reconeixement institucional
Article 8. Reconeixement de les competències i els aprenentatges
Article 9. Reconeixement en l’àmbit de la millora de l’ocupabilitat

Capítol III. Mesures d’impuls de la participació
Article 10. Principis generals
Article 11. Espais de participació
Article 12. Participació en els processos normatius

Capítol IV. Mesures de suport
Article 13. Principis generals i tipologia d’accions de suport
Article 14. Accions d’assessorament i assistència tècnica
Article 15. Accions per a la simplificació administrativa dels processos
Article 16. Suport econòmic i finançament públic
Article 17. Foment del treball en xarxa
Article 18. Accions de facilitació d’ús d’espais i locals
Article 19. Accions d’impuls i suport a la formació
Article 20. Mesures d’impuls de l’ocupació de qualitat en el sector
Article 21. Mesures de suport per a la implementació del dret al temps

Capítol V. Promoció i sensibilització de les associacions
Article 22. Principis generals i accions
Article 23. Promoció i sensibilització en l’àmbit educatiu obligatori i postobligatori
Article 24. Promoció i sensibilització en l’àmbit universitari

Títol III. Del foment de les activitats d’interès general de les fundacions
Article.25. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 26. Requisits específics de les entitats beneficiàries
Article 27. Mesures de què poden ser beneficiàries
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Títol IV. Del foment de les activitats d’interès general del grups i plataformes informals
Article 28. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 29. Requisits dels grups i les plataformes informals beneficiàries
Article 30. Mesures de què poden ser beneficiàries

Títol V. Mesures de caràcter general per a la millora de la relació amb l’Administració i la 
coordinació administrativa

Article 31. Principis generals d’actuació i organització de l’Administració
Article 32. Interconnexió registral i censal

Disposicions addicionals
Primera. Revisió normativa i simplificació administrativa
Segona. Calendari de tramitació de les subvencions públiques
Tercera. Constitució, impuls i posada en marxa de la Taula de coordinació interadministrativa
Quarta. Mesures de reconeixement i ocupació pública

Disposicions finals
Primera. Desplegament reglamentari
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Tercera. Mesures fiscals i altres mesures d’estímul del mecenatge
Quarta. Modificació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’as-

sociacionisme
Cinquena. Entrada en vigor

Preàmbul

I
Fins a l’aprovació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment 

de l’associacionisme, el concepte d’associacionisme no estava definit en cap text le-
gal a Catalunya. D’ençà d’aleshores, aquest concepte s’ha entès com el fenomen que 
duu a les persones a implicar-se socialment cercant una finalitat comuna, uns objec-
tius determinats o uns interessos concrets, amb respecte a uns valors també comuns 
com són, entre d’altres, la participació col·lectiva i compromesa, l’autoorganització, 
la implicació social sense ànim de lucre ni personal ni col·lectiu, el voluntariat, la 
gestió democràtica i la voluntat de transformació social o personal.

La voluntat individual d’associar-se i de formar part d’una col·lectivitat o d’un 
projecte comú, compartit amb altres individus i amb capacitat per transformar la so-
cietat, representa, sens dubte, un pas endavant de la societat contemporània. El feno-
men de l’associacionisme és, doncs, un fenomen propi de la nostra era, que permet 
la creació d’instruments que enforteixen i apoderen la societat civil, la doten d’ele-
ments clau que li permeten tenir veu pròpia i capacitat de rèplica, d’incidència, amb 
capacitat de cogovernança i, si escau, de crítica cap a l’actuació dels poders públics, 
amb l’ànim de créixer com a societat, i compartir l’espai públic amb les administra-
cions públiques i la resta d’agents.

L’esclat del fenomen de l’associacionisme és, per tant, un fenomen relativament 
recent. Tant és així que en la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà de 1789, 
en el marc de la Revolució Francesa, el dret d’associació no era un dret reconegut, 
aleshores impensable en el trànsit de l’edat moderna a l’edat contemporània, mo-
ment en què no es valoraven necessàries, més aviat al contrari, figures que s’in-
terposessin entre el ciutadà i l’Estat. No és, doncs, fins ben entrat el segle XIX, que 
comença a aparèixer i a ser reconegut com a tal a l’Europa occidental, i, de manera 
particular a Catalunya, amb els primers moviments ateneistes, les societats d’ajuda 
mútua, les corals claverianes, les cooperatives, i posteriorment els sindicats de clas-
se. Aquestes iniciatives populars naixien de l’autoorganització i en resposta a les 
deficiències en els serveis bàsics a la població, tant en l’àmbit urbà com en el rural, 
en temes d’educació, cultura, sanitat o protecció social i van esdevenir una eina fo-
namental per a l’enfortiment i la construcció de la catalanitat

Van ser totes aquestes iniciatives, manifestacions d’un fenomen, l’associacionis-
me, que continuà creixent a finals del segle XIX i principis del segle XX amb l’au-
ge dels moviments excursionistes, de l’escoltisme, dels clubs esportius i de la resta 
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d’entitats que promovien l’oci, fins a l’arribada de la Guerra Civil i la instauració de 
la Dictadura a Espanya.

Durant el període de la Dictadura, l’associacionisme pateix, com tants altres es-
pais de llibertat, una forta repressió i diversos intents de manipulació per posar-lo 
al servei del règim, malgrat les entitats es mantenen vives, esdevenint eines de co-
hesió social i escoles de democràcia i de formació. No obstant això, durant la dar-
rera dècada d’aquest període fosc de la nostra història, l’associacionisme reviu, no 
sense traves, problemes ni persecucions, vehiculat a través dels intensos moviments 
veïnals reivindicatius de la millora de la qualitat de vida de les persones dels nostres 
barris, pobles i ciutats.

Amb l’arribada de la democràcia i l’estat de dret, es reconeix el dret d’associació, 
i l’associacionisme reneix amb força, conservant els seus valors i diversificant les 
seves actuacions i les seves formes d’organitzar-se, i esdevé un fenomen creixent, 
amb un alt grau d’incidència en els afers públics, aglutinador de la força de la socie-
tat civil organitzada que cerca objectius pel bé de l’interès general. Aquest fenomen 
conviu, ben entrat el segle XXI, amb els moviments socials emergents, que beuen 
dels valors i les idees de l’associacionisme i que s’adapten als valors d’una societat 
que canvia ràpidament.

L’associacionisme a Catalunya té, per tant, un origen i una estructura diversa i 
plural, tant des del punt de vista formal com des del punt de vista material. La ri-
quesa del model associatiu a Catalunya és la clau de la seva consolidació i pervivèn-
cia durant el pas del temps, malgrat les dificultats objectives, malgrat els sistemes 
polítics adversos, malgrat les opressions, persecucions o intents de manipulació. De 
fet, la diversitat associativa de Catalunya –diversitat de model, d’estructura, d’àm-
bit–, ha fet que els qui la combatien o que pretenien fer-ho hagin tingut tantes difi-
cultats per sortir-se’n.

Dins d’aquesta diversitat, s’identifica clarament i es reconeix un tronc comú far-
cit d’elements compartits des de la diferència: la cerca del bé comú, la capacitat 
d’autoorganització, el respecte i l’impuls de la participació democràtica i l’esperit de 
cooperació i de transformació. D’aquesta manera l’associacionisme a Catalunya s’ha 
erigit com a veritable pal de paller d’una societat civil, compromesa i empoderada, 
constituint una autèntica estructura de país, que és capaç d’anar construint, sobre la 
base d’aquests elements comuns, una xarxa ciutadana sòlida, crítica i madura.

És aquest tronc comú el que permet identificar l’ampli marc d’actors que configu-
ren el fenomen de l’associacionisme si aquest es contempla amb una mirada àmplia i 
generosa: grups o plataformes informals, de forta base local i territorial, amb capa-
citat d’autoorganització i d’interlocució; associacions de base, que utilitzen la forma 
jurídica d’associació per beure dels principis i les formes d’una realitat jurídica que 
encaixa amb els seus valors i les seves formes de fer, i entitats jurídiques diverses, 
com ara les fundacions, que comparteixin amb la resta les maneres de fer, els princi-
pis i el compromís amb el bé comú, i que demostren que els valors de la participació 
democràtica i la militància formen part del seu compromís ètic.

II
L’any 2016, el Govern de la Generalitat va impulsar l’organització del 3r Congrés 

Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, que va celebrar la seva 
sessió plenària el 20 de maig després d’un intens treball previ, participatiu i d’ampli 
abast territorial, on les entitats van posar de manifest els reptes de l’associacionisme.

Les conclusions del 3r Congrés, fruit dels debats i les aportacions de centenars 
d’entitats participants, demanen l’impuls de les polítiques governamentals que en-
forteixin el sector, el dotin d’eines i recursos per continuar seva la tasca i promoguin 
els seus valors. Així és com bona part dels arguments i dels continguts que preveu 
aquesta Llei beuen de les conclusions del Congrés esmentat, que exigeix solucions a 
problemàtiques concretes que la Llei encara, com ara l’impuls d’accions d’assesso-



BOPC 247
28 de febrer de 2022

3.01.01. Projectes de llei 10

rament i acompanyament des de les administracions; la simplificació de la càrrega 
administrativa en els diferents procediments d’accés als recursos públics; la millora 
del treball en xarxa entre les entitats i amb la resta d’agents; l’augment de la qualitat 
i de l’impacte de la formació i el major necessari finançament dels projectes i de les 
estructures administratives de les entitats –i en particular de les de segon nivell–, 
així com l’establiment de mecanismes que millorin la qualitat i l’impacte de l’acció 
associativa i que facin créixer el nombre de persones que s’involucren en el teixit 
associatiu.

III
La Llei de foment de l’associacionisme pretén posar en valor i potenciar aquest 

fenomen, amb la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació 
social sobre els seus valors i principis davant del conjunt de la població de Catalunya 
en el marc del que estableixen els articles 114, 118 i 166.2 de l’Estatut d’autonomia, 
que reconeixen a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en aquesta ma-
tèria, i els articles 124.4, 127, 134.f, 142.b, 153.b. i 161.1, que reconeixen competèn-
cies de foment i impuls de l’associacionisme en àmbits o sectors determinats. Aquest 
objectiu d’enfortiment de l’associacionisme es vol aconseguir instant les adminis-
tracions públiques de Catalunya a activar polítiques públiques de foment d’aquesta 
realitat, això és, apostar de manera decidida per implementar projectes i programes 
de provisió pública que reconeguin la tasca i el valor de les entitats, facilitin la seva 
participació decisiva en la presa de les decisions que afecta la col·lectivitat, desple-
guin accions de suport i d’acompanyament del dia a dia de les entitats i promoguin i 
sensibilitzin els seus valors davant de la població que viu a Catalunya.

La norma, a més, té com a objectiu regular la necessària coordinació de les ad-
ministracions públiques catalanes en el disseny i la implementació de les seves ac-
cions de foment, dissenyar projectes de suport que siguin eficients i coordinats, amb 
l’objectiu que el Govern de la Generalitat i les administracions locals treballin con-
juntament per a un mateix objectiu de manera interconnectada.

La Llei té també com a objectiu incorporar mecanismes de simplificació ad-
ministrativa, sobretot en els processos que regulen la relació entre les entitats i les 
administracions públiques impulsant de manera destacada un projecte d’intercon-
nexió registral i censal, amb l’objectiu de simplificar la relació de les entitats amb 
l’Administració en aquest àmbit. Finalment, la norma vol establir les bases de fu-
tures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats, 
així que Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.

En definitiva, la Llei de foment de l’associacionisme pretén esdevenir un instru-
ment eficaç per a l’impuls de mesures i accions concretes que permetin el creixement 
i la consolidació del teixit associatiu a Catalunya i el seu reconeixement com a valor 
públic; la provisió de polítiques públiques de foment més eficients, coordinades i col-
laboratives; i la simplificació de les relacions de les entitats amb els poder públics per 
permetre que aquestes dediquin els màxims esforços i recursos possibles al desenvo-
lupament dels seus projectes i accions de transformació de la societat.

IV
El foment de l’associacionisme és, des d’aquesta perspectiva, una política públi-

ca clau i prioritària per als territoris que pretenen fer créixer, consolidar i enfortir 
la societat civil organitzada que té afany de transformar la realitat, mirant cap al bé 
comú.

Aquesta visió requereix iniciatives legislatives que, alhora que estableixen quins 
són els seus aspectes substantius –això és, les polítiques públiques de reconeixe-
ment, d’estímul de la participació, del suport i la promoció i de coordinació interad-
ministrativa–, n’estableixen també els principis i valors. D’acord amb això, aquesta 
Llei assenyala la importància cabdal de l’enfortiment de les entitats amb respecte 
absolut a la seva autonomia, a fi de construir marcs relacionals basats en els prin-
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cipis de la confiança mútua, la subsidiarietat i la coresponsabilitat, l’eliminació de 
càrregues burocràtiques innecessàries i la transparència, col·laboració i complemen-
tarietat d’acció.

A més, amb aquest afany d’esdevenir un instrument eficaç que permeti transfor-
mar la societat en els termes indicats, la Llei delimita, de manera clara, no només 
la política substantiva i els principis i valors que l’han de regir, sinó també la natu-
ralesa o definició del subjecte que pot ser receptor d’aquestes polítiques de foment. 
Així, la Llei preveu que les mesures de foment previstes beneficiïn preferentment les 
associacions, que són les entitats que, degut a la seva naturalesa i a les circumstàn-
cies històriques, són les més vulnerables i fràgils i, per tant, són les organitzacions 
que necessiten un suport explícit, clar, directe i efectiu que les reconegui, les enfor-
teixi i les situï en el mateix graó de fortalesa, reconeixement i interlocució que la 
resta d’agents que constitueixen la societat civil a Catalunya. És aquesta una neces-
sitat evident, que la Llei encara, alhora que reconeix, a través de diversos mecanis-
mes, el valor de les associacions, i hi fa explícit i preferent el seu suport.

Aquest enfocament de la Llei en les polítiques de foment, centrades essencialment 
en les entitats que tenen la forma jurídica d’associació, es complementa amb un altre 
element cabdal com és el fet de posar l’accent també en les finalitats de la seva ac-
tuació i en el respecte dels valors, principis i model de governança propi de l’associa-
cionisme. Alhora exigeix que aquestes entitats mirin cap al bé comú i cap a l’interès 
general, si és que pretenen beneficiar-se de mesures específiques d’estímul i foment. 
Per tant, la Llei prioritza el foment de les associacions, però circumscrit a les asso-
ciacions que duen a terme activitats d’interès general i compleixen aquests valors i 
models de governança. Altrament, si la Llei de foment de l’associacionisme prioritzés 
les entitats pel sol fet de tenir una determinada forma jurídica, amb independència 
de quina sigui la seva tasca i finalitats, podria conduir-nos a situacions no volgudes, 
que podrien beneficiar des de l’acció pública projectes i programes que no promoguin 
l’interès general sinó el particular d’uns quants.

Complementant aquest objectiu prioritari de la Llei, la Llei obre la porta a per-
metre que determinades entitats sense ànim de lucre que no tenen aquesta la forma 
jurídica d’associació també puguin beneficiar-se de les mesures de foment, sempre 
que aquest suport no entri en col·lisió o detriment amb el foment de les entitats de 
forma jurídica d’associació, i sempre que aquestes entitats portin a terme activitats 
d’interès general, comparteixin els principis, valors i models de governança propis 
de l’associacionisme i compleixin alguns requisits específics que les garanteixen for-
mar part d’aquest marc comú.

Finalment, la Llei no oblida tampoc els grups o plataformes informals que beuen 
dels valors i principis de les associacions, ja que els obre la porta per l’accés a deter-
minades mesures de foment, la naturalesa de les quals escaigui amb les necessitats i 
essència d’aquestes agrupacions, i posa l’accent en les mesures de suport per enfor-
tir-les, en les accions d’acompanyament cap a la transformació en associació jurídica 
–si aquesta és la seva voluntat–, en les actuacions per fer créixer la seva massa social 
i la millora la seva qualitat d’intervenció, així com en les mesures per augmentar la 
seva capacitat d’interlocució amb l’Administració i l’obtenció d’un reconeixement 
explícit, sobretot de l’Administració més propera.

A més, la Llei aconsegueix, mitjançant la potenciació de les polítiques de foment 
que han d’articular les administracions locals de Catalunya, posar les bases neces-
sàries per fomentar preferentment l’associacionisme més arrelat al territori, aquell 
que genera un impacte transformador que beneficia la comunitat més propera, de 
base territorial i participativa, que dinamitza els pobles i ciutats de Catalunya, i on 
la dimensió local i la proximitat d’acció són valors emergents.

En definitiva la Llei, en el seu conjunt, fa un pas endavant per fomentar un feno-
men, l’associacionisme, que en el seu origen és ric, divers, diferent; que s’identifica 
i es reconeix en un conjunt d’aspectes troncals, com ara la cultura democràtica, el 
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treball en xarxa per a la construcció de comunitat, l’afany transformador, el bé comú 
i l’interès general, així com l’esperit d’una governança comuna, regida pels principis 
de la participació democràtica i per una ètica, principis i valors compartits; alhora 
que prioritza de manera clara el suport i el foment de les entitats amb forma jurídica 
d’associació, molt majoritàries a Catalunya, que actualment es troben en una situa-
ció de més fragilitat.

V
El marc jurídic català no disposava, fins a l’aprovació d’aquesta Llei, de cap nor-

mativa amb rang de Llei que regulés i desplegués aspectes essencials per al foment 
de l’associacionisme. Aquest fet provocava que les polítiques públiques que es prete-
nien impulsar des de les diferents administracions públiques catalanes per al foment 
de l’associacionisme sovint topessin amb regulacions o normatives que n’impedien 
el desplegament o que el limitaven, ja que regulaven unes realitats molt concretes 
sense una visió holística del fenomen de l’associacionisme, que afavoreixi realment 
enfortir les activitats de les entitats. Aquesta Llei ofereix un marc jurídic propi que 
ha de permetre superar aquestes situacions tot respectant la normativa específica 
aplicable a les associacions i fundacions com ara Llei 21/2014, del 29 de desembre, 
del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; el Decret 259/2008, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associa-
cions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

En definitiva, aquesta és una Llei que, per primer cop, regula des de l’especifici-
tat, però a la vegada també des d’una visió global i holística, les mesures de foment 
que han d’impulsar les administracions públiques de Catalunya, fet que garanteix 
un marc regulador estable per a la població que viu a Catalunya i per a les entitats, 
però també per a les administracions públiques, com a responsables de la implemen-
tació de les accions.

VI
La Llei dona resposta al mandat parlamentari vehiculat a través de la disposi-

ció transitòria tercera de la Llei 25/2015, del 30 de juliol. El fet que aquesta nor-
ma tingui l’origen en la disposició transitòria d’una altra Llei, que a la vegada duu 
per títol «del voluntariat i de foment de l’associacionisme», determina i condiciona 
de manera clara el seu recorregut, plantejament i visió. En aquest sentit, la Llei es 
planteja com un complement necessari i indispensable de la Llei 25/2015, del 30 de  
juliol, complement tant des del punt de vista material com des del punt de vista 
estratègic.

Des del punt de vista material, resulta obvi que la Llei té el seu origen substan-
cial a l’article 26 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, que preveu un conjunt de me-
sures de suport i foment de l’associacionisme que les administracions públiques han 
d’articular, però sense cap indicació que determini, de manera clara i evident, la for-
ma, les finalitats i els objectius específics de totes i cada una de les accions apunta-
des. D’acord amb això, aquesta Llei pren el relleu de l’article 26 de la Llei 25/2015, 
del 30 de juliol, i el desplega, amb la necessària força de Llei.

Des del punt de vista estratègic, la Llei regula el sector des d’un punt de vista 
diferent, per arribar a complementar l’acció d’impuls de l’associacionisme que va 
iniciar la Llei 25/2015, del 30 de juliol. En aquest sentit, si bé la Llei del volunta-
riat establia un marc regulador centrat en la definició del model de l’acció volun-
tària model a Catalunya i en la protecció i el suport de les persones involucrades 
en les entitats, tant des de la condició de soci com des de la condició de volunta-
ri no soci, aquesta Llei mira ara el fenomen de l’associacionisme des d’una altra 
perspectiva, per estimular que es fomenti des dels poders públics. Així doncs, un 
cop aprovada aquesta Llei, Catalunya disposa d’un binomi de lleis que es comple-
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menten i que encaixen perfectament en l’ecosistema jurídic i relacional de les en-
titats, ja que es disposa d’un marc regulador que defineix el model, que protegeix 
i reconeix les persones físiques que s’involucren en la vida associativa i que insta 
les administracions públiques a donar suport a les entitats esmentades. Garantits 
aquests tres aspectes, Catalunya disposa dels instruments necessaris per consoli-
dar i enfortir el teixit associatiu i la seva acció transformadora.

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei reflecteix el compromís de la Generalitat 
de promoure la implementació de polítiques públiques que estimulin, protegeixin i 
promoguin les activitats d’interès general de les associacions, de la resta d’entitats 
privades sense ànim de lucre i de les agrupacions i grups informals, basades en la 
participació col·lectiva i compromesa, assumides des de la seva llibertat, per poten-
ciar l’activitat transformadora d’aquestes a fi de construir una societat compromesa, 
solidària, i amb capacitat de transformació, i en definitiva, per garantir els mecanis-
mes propis d’una societat més justa i més crítica.

VII
Aquesta Llei consta de 32 articles, dividits en 5 títols, 4 disposicions addicionals 

i 5 disposicions finals.
Les disposicions generals del títol I regulen l’objecte de la Llei, el seu àmbit 

d’aplicació, la tipologia d’entitats beneficiàries, i els principis i valors de l’associa-
cionisme, així com un seguit de definicions de conceptes bàsics, que són clau per 
copsar l’abast objectiu i subjectiu de la Llei. És important destacar que la Llei im-
pacta, en el seu àmbit d’actuació, sobre totes les administracions públiques de Ca-
talunya, ja que defineix en què consisteix l’acció de foment i delimita amb precisió 
les entitats beneficiàries de les diferents mesures. En aquest sentit, la Llei pren partit 
per prioritzar les entitats destinatàries de l’acció de foment, i estableix la preferència 
per a totes les accions que impactin sobre les associacions que duen a terme acti-
vitats d’interès general. Destaca també el fet de definir els grups i les plataformes 
informals, i reconeix el rol que tenen en la societat actual i que de ben segur tindran 
en el futur més immediat.

El títol II regula les accions de foment de les associacions que les diferents ad-
ministracions públiques han d’impulsar, en la mesura i amb la intensitat establerta 
en cada cas. Els diferents capítols d’aquest títol tenen una estructura idèntica: esta-
bleixen un primer article que defineix els principis generals de cada un dels tipus 
de polítiques de foment a impulsar per, tot seguit, definir quines mesures o accions 
concretes s’articularan. Amb caràcter previ a la descripció de les diferents mesures 
o accions, es defineixen en el primer capítol d’aquest títol, d’una banda, els requi-
sits generals que han de complir les entitats destinatàries de l’acció de foment per 
esdevenir beneficiàries i, de l’altra, el contingut dels plans d’acció de foment de l’as-
sociacionisme que les administracions públiques haurien d’impulsar per tal de, en 
primer lloc, prioritzar les polítiques de foment en el seu àmbit territorial, i després 
dissenyar-les i implementar-les. Aquests són dos aspectes troncals de la Llei com a 
indicadors de la seva incidència estratègica.

El capítol II del títol II regula les mesures de reconeixement de les associacions: 
incideix en les mesures de caire més institucional, d’una banda, i en les mesures de 
reconeixement en l’àmbit educatiu –en la seva etapa obligatòria, postobligatòria i 
universitària– i en l’àmbit ocupacional, per tal que aquest tipus de mesures de reco-
neixement tinguin també una repercussió pràctica i instrumental.

El capítol III regula les mesures d’impuls de la participació: basa aquestes ac-
cions en la construcció d’espais idonis per fer possible una participació decisiva de 
les associacions i, a la vegada, en la potenciació de les eines i mecanisme existents 
per a facilitar la intervenció de les entitats en el procés d’elaboració de les normati-
ves que els puguin afectar. Ambdues línies d’actuació esdevenen aspectes innova-
dors destacats en la relació entre els poders públics i les entitats.
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El capítol IV recull un gran nombre de mesures de suport a les associacions, 
com ara l’assessorament i l’acompanyament, l’accés i la promoció a la formació, la 
disponibilitat d’espais o el foment del treball en xarxa. En destaquen també les pre-
visions per impulsar mesures de simplificació administrativa - tant en les fases més 
operatives dels processos administratius com en el moment de la interpretació de  
les normatives–, i les mesures que regulen novetats significatives en l’articulació 
de les línies de suport econòmic a les entitats, amb la incidència sobre les futures 
convocatòries de subvencions o ajuts de les administracions públiques, millorant els 
aspectes necessaris perquè aquestes siguin efectives i aconsegueixen les seves fina-
litats; així com l’establiment de mesures de millora de la formació, la millora de la 
qualitat de l’ocupació al sector i l’adaptació de l’associacionisme a la reforma horà-
ria i al dret al temps.

El capítol V recull les mesures de promoció i sensibilització, i fa èmfasi en els 
aspectes relacionats amb l’accés als mitjans de comunicació i les campanyes de di-
fusió que han de permetre sensibilitzar la població envers el fenomen. També hi ha 
espai, en les disposicions d’aquest capítol, per apuntar mesures de promoció entre 
les persones més joves, i s’estableixen mesures concretes en l’àmbit educatiu.

El títol lII regula els requisits específics que han de complir les fundacions per 
poder ser beneficiàries de les mesures de foment, en defineix i regula l’àmbit d’apli-
cació i el seu objecte. També en aquest títol s’explicita a quines mesures de foment 
poden accedir aquestes entitats si compleixen els requisits establerts.

El títol lV estableix la definició dels requisits que han de complir les plataformes 
i els grups informals per poder accedir a ser beneficiaris de les mesures de foment i 
els regula, i n’estableix l’àmbit d’aplicació i l’objecte. En aquest títol s’explicita tam-
bé a quines mesures de foment poden accedir aquestes plataformes o grups infor-
mals si compleixen els requisits, i fa un èmfasi especial en aquelles que s’adeqüen a 
les necessitats i naturalesa d’aquestes agrupacions.

El títol V aborda la necessària tasca de regular quins aspectes cal articular per 
millorar la coordinació i l’eficiència de les polítiques de foment de les administra-
cions públiques catalanes. La mesura més significada però, entre les disposicions 
d’aquest títol, és l’impuls d’un sistema tecnològic que garanteixi la interconnexió i 
interoperabilitat registral entre els diferents registres i censos d’entitats sense afany 
de lucre titularitat de l’Administració de la Generalitat que funcioni i operi amb els 
principis de finestreta única i faciliti i simplifiqui la relació de les entitats amb l’Ad-
ministració.

Les quatre disposicions addicionals estableixen els terminis i les condicions per 
al desplegament d’accions previstes en el text legal com ara la tasca de revisió nor-
mativa en pro de la simplificació administrativa, les mesures positives per millorar 
els calendaris de les línies d’ajut i subvenció, l’impuls i posada en marxa de la Taula 
de coordinació interadministrativa i el fet d’incorporar la valoració de la pràctica 
associativa com a mèrit en els processos de provisió de llocs de treball i selecció de 
personal de les administracions públiques de Catalunya.

Les cinc disposicions finals autoritzen el Govern a fer el desplegament reglamen-
tari d’aquesta Llei. En relació amb el pressupost necessari, s’insta els òrgans i les 
administracions competents a promoure la supressió de taxes o, si escau, les exemp-
cions i bonificacions que corresponguin en atenció a les finalitats perseguides per les 
entitats i al seu caràcter no lucratiu. També s’estableix, en l’àmbit de les competèn-
cies de què disposa la Generalitat de Catalunya, que el Govern ha de presentar un 
Projecte de llei de mecenatge en què, entre d’altres, es defineixin incentius fiscals en 
les accions de mecenatge a favor de les associacions. Finalment, es modifica la Llei 
25/2015, de 30 de juliol, per tal d’ajustar el seu encaix a la nova Llei, s’estableix l’ade-
quació de les disposicions d’aquesta Llei a la normativa sectorial que regula el règim 
jurídic de les associacions i fundacions i es preveu la seva entrada en vigor.
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Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
1.1 Aquesta Llei té per objecte regular les mesures de foment de l’associacio-

nisme que han de portar a terme les administracions públiques de Catalunya amb 
la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els 
seus valors i principis.

1.2 Les administracions públiques de Catalunya, amb la finalitat de fomentar 
l’associacionisme, han de promoure actuacions de reconeixement, d’impuls de la 
participació, de suport i assessorament i de promoció i sensibilització, de manera 
coordinada, i establir els instruments i recursos necessaris per fer-ho, i apostar de 
manera decidida i preferent per potenciar les associacions.

Article 2. Àmbit d’aplicació i entitats beneficiàries
2.1 Aquesta Llei s’aplica a totes les administracions públiques de Catalunya en 

funció dels seus àmbits competencials.
2.2 Els beneficiaris de les mesures de foment previstes són les entitats sense 

ànim de lucre constituïdes com a associacions i fundacions i els grups i plataformes 
informals que compleixin amb el requisits exigits en aquesta Llei.

Article 3. Definicions
Als efectes exclusius d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Associacionisme: fenomen social a través del qual les persones tendeixen vo-

luntàriament a associar-se per complir una finalitat d’interès general sense ànim de 
lucre i assolir uns objectius comuns basats en la transformació social, a través de la 
participació democràtica i el compromís dels seus membres.

b) Foment de l’associacionisme: l’activitat de les administracions públiques que 
estimula, protegeix o promou l’activitat de les associacions, de les plataformes i 
grups informals i de la resta d’entitats sense ànim de lucre, basada en la transforma-
ció social a través de la participació i el compromís dels seus membres.

També s’entén per foment de l’associacionisme l’acció de les administracions 
públiques d’estimular i acompanyar la generació de noves associacions per tal de 
vehicular els anhels de la ciutadania compromesa que vol transformar la societat on 
viu, així com el suport i el reconeixement dels grups i plataformes informals que 
comparteixen els mateixos principis i valors que les associacions.

c) Activitats d’interès general: el conjunt d’accions, programes i projectes que 
porten a terme les associacions, les fundacions i les plataformes i grups informals 
que persegueixin el benefici col·lectiu i potencialment reuneixin les condicions per 
generar sinèrgies i aconseguir transformacions útils i valuoses per al conjunt de la 
societat.

d) Confederacions: entitats sense ànim de lucre formades per diverses federa-
cions o associacions, amb un nexe comú, i que actuen com a representants d’una col-
lectivitat, n’ofereixen suport i faciliten la coordinació per assolir millor les finalitats 
que els són pròpies, les quals són gestionades i dirigides amb criteris de democràcia 
interna i transparència.

e) Plataformes informals: agrupacions informals de persones que no tenen perso-
nalitat jurídica pròpia, que exerceixen la representació no formal d’entitats o persones 
i que comparteixen els valors i principis de l’associacionisme i que tenen la legitimi-
tat per representar-los.

f) Grups informals: agrupacions de persones de base local, arrelades al territori i 
que no tenen personalitat jurídica pròpia, que des de la proximitat volen transformar 
i generar canvis a nivell local.

Article 4. Principis de l’acció de foment de l’associacionisme
Els principis que regeixen l’acció de foment de l’associacionisme per part de les 

administracions públiques de Catalunya són el respecte i la salvaguarda de l’auto-
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nomia de les entitats, la confiança mútua i la coresponsabilitat, la subsidiarietat, 
l’eliminació de càrregues burocràtiques innecessàries, el suport financer, la trans-
parència, la col·laboració i la complementarietat d’acció, el foment de la participació 
i de la seva capacitat d’incidència, així com l’avaluació periòdica i la rendició de 
comptes.

Títol II. Del foment de les associacions

Capítol I. Requisits generals i plans d’acció

Article 5. Requisits generals de les entitats beneficiàries
5.1 Les associacions poden ser beneficiàries de les mesures de foment establertes 

en aquesta Llei, sempre que compleixen els requisits generals que s’indiquen a con-
tinuació, sens perjudici de l’obligació de complir també els requisits específics que 
es prevegin per a l’accés o gaudiment de determinades mesures de foment.

Les associacions hauran de declarar responsablement el compliment dels requi-
sits per accedir a les mesures de foment.

a) Dur a terme activitats d’interès general, d’acord amb la definició que conté 
l’article 3.

b) Complir els següents principis i valors, propis de l’associacionisme:
– Màxima transparència en la seva gestió, funcionament i avaluació dels seus 

programes, d’acord amb la normativa aplicable.
– Foment i impuls explícit de la participació de les persones vinculades a l’enti-

tat, fent-les partícips de les decisions en els diferents àmbits d’actuació, compatible 
amb la seva forma jurídica.

– Funcionament democràtic de l’organització, impuls de la paritat entre homes 
i dones en els òrgans de presa de decisions quan pugui ser d’aplicació i rotació pe-
riòdica dels càrrecs amb responsabilitat de govern, compatible amb la seva forma 
jurídica.

– Gestió mediambientalment sostenible i coherent amb la seva missió i les fina-
litats de transformació social.

– Impuls i foment del treball en xarxa amb la resta d’agents del territori.
– Garantia de la perspectiva de gènere en el funcionament intern de l’associació 

i en l’elaboració, execució i avaluació dels projectes i activitats, i foment de la im-
plementació de mesures o protocols d’abordatge de l’assetjament per raó de gènere 
i sexual

– Comunicació inclusiva a través de l’ús del llenguatge no sexista ni LGBTIfò-
bics i de missatges i imatges no discriminatòries ni estereotipades.

c) Complir els següents aspectes organitzacionals i de governança de la seva 
missió:

– Que la presa de les decisions de l’entitat sigui responsabilitat i vagi a càrrec de 
les persones que configuren els seus òrgans de govern, les quals hi formen part de 
manera voluntària i no retribuïda.

– Que existeixin mecanismes de participació interna de totes les persones vincu-
lades a l’entitat, compatible amb la seva forma jurídica.

– Que la seva activitat no sigui, principalment, la prestació de serveis a canvi de 
remuneració.

– Que les persones que formen part dels seus òrgans de govern no estiguin con-
tractades i retribuïdes per la mateixa entitat o per altres organitzacions vinculades, 
per prestar-hi serveis, sens perjudici del que estableix el Llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya.

– Que incorporin criteris d’ètica i equitat en les retribucions dels seus treballa-
dors i apliquin la màxima transparència en els aspectes salarials de l’entitat.

d) Establir i comunicar els mecanismes específics de retiment de comptes sobre 
l’activitat i la gestió de l’entitat.
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5.2 Les administracions públiques de Catalunya han de vetllar perquè les asso-
ciacions i la resta d’entitats sense ànim de lucre que regula el títol III d’aquesta Llei 
compleixin amb la declaració responsable del compliment dels requisits que esta-
bleix aquesta Llei, per tal de ser beneficiàries de les mesures de foment. L’incompli-
ment o la falsedat en la declaració responsable formalment declarada comportarà la 
impossibilitat d’esdevenir beneficiari de les mesures de foment, sens perjudici de les 
altres mesures que la normativa vigent prevegi quan es produeix un incompliment 
d’aquestes característiques.

Article 6. Plans d’acció per al foment de les associacions
6.1 Les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb allò previst a l’ar-

ticle 26 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, han de promoure les mesures de suport 
i foment de les associacions preferentment mitjançant l’aprovació dels plans d’acció 
o instruments de planificació estratègica anàlegs que defineixin i prioritzin les prin-
cipals actuacions a implementar durant el seu període de vigència, els seus objectius 
i els indicadors d’avaluació.

6.2 Els plans d’acció o instruments de planificació estratègica anàlegs han de 
preveure mesures de foment que promoguin el reconeixement i el creixement de les 
associacions, impulsin la seva participació en els afers públics vinculats a la seva 
missió, ofereixin assessorament i suport tècnic, material, econòmic o que sensibilit-
zi la població, d’acord amb els principis següents:

a) Les mesures de promoció del reconeixement han de consistir tant en accions 
que posin en relleu davant la població que viu a Catalunya el valor de les associa-
cions i els seus programes com en accions que ofereixin un valor afegit a la tasca de 
les organitzacions i de les persones que les duen a terme.

b) Les mesures d’impuls de la participació han de permetre vehicular espais es-
tables d’interlocució amb l’Administració i potenciar la dimensió comunitària de les 
polítiques públiques que s’impulsen, posant en valor la veu de les associacions en la 
seva construcció i implementació.

c) Les mesures d’assessorament i suport han de permetre enfortir i empoderar 
les associacions, posant al seu abast, de manera coordinada, recursos econòmics, 
formatius o d’assessorament, així com altres eines que facilitin la gestió i el desen-
volupament dels seus projectes, programes i activitats.

d) Les mesures de promoció i sensibilització han de posar en valor els valors i 
principis de les associacions davant la ciutadania, per convidar-la a participar dels 
afers col·lectius d’interès general.

6.3 Les mesures de foment previstes en els plans d’acció o instruments de pla-
nificació estratègica anàlegs tenen en compte també les federacions i confedera-
cions. En aquest sentit, les administracions públiques de Catalunya poden preveure 
les mesures de foment específiques per a aquestes, incidir de manera singular en 
els aspectes relacionats amb l’accés al finançament públic, i potenciar l’enforti-
ment de les seves estructures administratives i el seu finançament al servei dels 
programes de suport i apoderament de les entitats federades o confederades que 
representen.

6.4 Els municipis de més de 20.000 habitants han d’impulsar, en l’exercici de les 
seves competències, les mesures de suport i foment de les associacions preferent-
ment mitjançant l’aprovació dels plans d’acció o instruments de planificació estratè-
gica anàlegs d’acord amb la regulació que preveu aquesta Llei.

El Govern de la Generalitat ha de donar suport als municipis per a l’elaboració 
dels seus plans d’acció local amb l’objectiu de disposar de la planificació de les cor-
responents mesures de foment de les associacions. Així mateix, a través del Depar-
tament competent en matèria d’associacionisme i voluntariat, ha d’elaborar un mo-
del de pla d’acció local i l’ha de posar a disposició de les administracions locals per 
facilitar-ne el disseny i l’elaboració.
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6.5 Les diputacions provincials i els consells comarcals donaran suport als mu-
nicipis de Catalunya per a l’impuls dels plans d’acció local o dels instruments es-
tratègics anàlegs i de les mesures de foment que s’hi preveuen, en compliment de 
les obligacions en matèria d’assistència que regulen l’article 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 28 i 30 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-
latiu 4/2003, de 4 de novembre.

Capítol II. Mesures de reconeixement de les associacions

Article 7. Reconeixement institucional
7.1 Les administracions públiques de Catalunya reconeixen el valor públic i la 

capacitat de representar la veu col·lectiva que tenen les associacions, i, de manera 
específica, la seva vàlua com a agents educatius en els valors que li són propis, com 
ara el civisme, la democràcia i la cultura participativa.

7.2 Les administracions públiques de Catalunya reconeixen de manera específi-
ca les federacions i confederacions, en tant que agents representatius d’un sector o 
àmbit, amb capacitat d’interlocució i de construcció de projectes comuns que s’im-
pulsen des de l’associacionisme.

Article 8. Reconeixement de les competències i els aprenentatges
8.1 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar les accions necessàries per al co-

neixement, dins del currículum escolar, dels valors propis de les associacions com 
ara el civisme, la democràcia, la igualtat de tracte i no-discriminació, la coresponsa-
bilitat i la cultura participativa, estimulant també l’aprenentatge sobre el recorregut 
històric de l’associacionisme a Catalunya. Aquests valors s’han de treballar de ma-
nera transversal i vivencial en els programes educatius per reforçar el reconeixement 
de l’associacionisme.

Aquest reconeixement s’estén també a les etapes d’educació postobligatòria i als 
cicles de formació professional.

8.2 El Govern de la Generalitat ha de promoure les accions necessàries per al 
reconeixement en l’àmbit universitari dels valors i els aprenentatges vinculats a la 
participació de la ciutadania en les associacions, i respectar en tot cas la potestat de 
cada universitat, en el marc de la seva autonomia, per definir els plans d’estudis re-
sultat de la suma de coneixements i competències formatives.

A aquests efectes ha de promoure accions que permetin:
a) Incorporar com a crèdit per a l’obtenció d’un grau la participació activa dels i 

de les estudiants en les associacions, sempre que aquesta participació sigui un dels 
objectius formatius de l’ensenyament i es vinculi a una competència a adquirir.

b) Convalidar els coneixements adquirits durant la participació activa dels i de 
les estudiants en les associacions, sempre que aquesta participació sigui un dels ob-
jectius formatius de l’ensenyament i es vinculi a una competència a adquirir.

c) Introduir en els plans docents de determinats estudis l’aprenentatge dels valors 
i principis de l’associacionisme i el seu reconeixement.

d) Impulsar els convenis de col·laboració amb les associacions que duen a terme 
activitats d’interès general per derivar estudiants en pràctiques en procés d’aprenen-
tatge, i procurar el benefici mutu de totes tres parts.

e) Augmentar el nombre d’estudis, d’accions de recerca i publicacions sobre 
associacionisme en el marc de les universitats, i específicament els que permetin 
avançar en els sistemes d’avaluació de l’impacte de les polítiques públiques de fo-
ment per part de les administracions públiques i de l’impacte de l’associacionisme 
a la societat.

f) Facilitar i fomentar la creació d’associacions juvenils en el marc dels centres 
d’educació postobligatòria i als cicles de formació professionals.
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g) Oferir recursos i formació permanent als equips docents sobre els valors pro-
pis de l’associacionisme.

8.3 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar d’acord amb la normativa vigent 
les accions necessàries per al reconeixement acadèmic de les competències i apre-
nentatges adquirits per les persones involucrades en els projectes i les actuacions de 
les associacions que duen a terme activitats d’interès general per a la seva convalida-
ció o exempció amb formació formal. Les dites accions han de comptar amb la ne-
cessària col·laboració de les associacions, que han de certificar la participació activa 
de les persones que s’hi han involucrat, per facilitar el seu posterior reconeixement.

Article 9. Reconeixement en l’àmbit de la millora de l’ocupabilitat
El Govern de la Generalitat ha d’impulsar d’acord amb la normativa vigent les 

accions necessàries per al reconeixement de les competències i els aprenentatges 
adquirits per les persones involucrades en els projectes i les actuacions de les asso-
ciacions que duen a terme activitats d’interès general per a la certificació de la seva 
qualificació professional.

Capítol III. Mesures d’impuls de la participació

Article 10. Principis generals
10.1 Les mesures que han d’implementar les administracions públiques de Ca-

talunya per impulsar la participació de les associacions que duen a terme activitats 
d’interès general s’han de fonamentar en els principis següents:

a) La cooperació, la coproducció, la coavaluació de les polítiques públiques i el 
partenariat público-social.

b) La proximitat, la transparència, la coresponsabilitat i el rendiment de comptes.
c) El foment d’una participació inclusiva i accessible per a tothom.
d) La garantia de la incorporació de la perspectiva de gènere, de l’exercici dels 

drets i de la igualtat de tracte i no-discriminació.
e) La incorporació de la dimensió comunitària en el disseny i la implementació 

de polítiques públiques.
10.2 L’exercici de la participació de les associacions que duen a terme activitats 

d’interès general ha de fonamentar-se en els principis de coresponsabilitat, legiti-
mitat per articular un posicionament col·lectiu, representativitat qualitativa, cerca 
de l’interès general o col·lectiu i capacitat per compartir l’espai de participació en el 
marc de la construcció col·lectiva de les polítiques públiques, d’acord amb els parà-
metres de l’acció comunitària.

Article 11. Espais de participació
11.1 El Govern de la Generalitat ha de potenciar el Consell de l’Associacionisme 

i el Voluntariat de Catalunya com l’espai de participació estable de l’associacionis-
me, així com la resta d’espais de participació associativa vinculats als diferents de-
partaments, i ha de portar a terme les accions necessàries per fer-ho possible.

11.2 El Govern de la Generalitat ha de donar suport a les administracions locals 
de Catalunya perquè constitueixin consells de participació per a les associacions que 
duen a terme activitats d’interès general del seu àmbit territorial. El suport ha de per-
metre a les administracions locals disposar d’eines que garanteixin la qualitat de la 
participació que es dugui a terme en aquests espais i el compliment dels principis 
generals que preveu l’article 10.

Article 12. Participació en els processos normatius
En la tramitació de projectes normatius que puguin impactar directament en les 

entitats, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar mesures per potenciar la partici-
pació efectiva de l’associacionisme a través dels mecanismes ordinaris de participa-
ció previstos per la normativa aplicable.
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Capítol IV. Mesures de suport

Article 13. Principis generals i tipologia d’accions de suport
13.1 Les mesures de suport a les associacions que duen a terme activitats d’in-

terès general que han d’implementar les administracions públiques de Catalunya 
s’han de fonamentar en els principis d’igualtat, concurrència i equitat, simplificació 
administrativa i impuls de la desburocratització, apoderament, coordinació interad-
ministrativa, proximitat i subsidiarietat.

13.2 Les mesures de suport poden consistir en:
a) Accions d’assessorament i assistència tècnica.
b) Accions per a la simplificació administrativa dels processos.
c) Suport econòmic i finançament públic.
d) Foment del treball en xarxa entre les associacions, i entre aquestes i la resta 

d’agents.
e) Accions de facilitació d’ús d’espais i locals per a l’acció associativa.
f) Impuls i suport a la formació de les persones vinculades a les associacions.
g) Mesures d’impuls de l’ocupació de qualitat en el sector.
h) Mesures de suport per a la implementació de les mesures vinculades amb el 

dret al temps i cura.
i) Qualsevol altra acció que suposi un suport a les associacions.

Article 14. Accions d’assessorament i suport tècnic
14.1 El Govern de la Generalitat ha d’implementar les accions necessàries per 

prestar l’assessorament i suport tècnic de les associacions que duen a terme activi-
tats d’interès general amb la finalitat de millorar o facilitar la seva gestió i l’execució 
dels seus projectes i programes, d’acord amb els principis establerts a l’article 13. 
Aquest assessorament inclourà la perspectiva de gènere.

14.2 Els municipis de més de 20.000 habitants han d’implementar les accions 
d’assessorament i suport tècnic necessàries per a les associacions del seu àmbit ter-
ritorial, que duen a terme activitats d’interès general, d’acord amb els principis es-
tablerts a l’article 13.

El Govern de la Generalitat ha de donar suport als municipis per implementar 
accions d’assessorament i suport tècnic a les associacions del seu àmbit territorial. 
Les diputacions provincials i els consells comarcals també hi donaran suport, en 
compliment de les obligacions en matèria d’assistència que regula l’article 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 28 
i 30 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

14.3 L’abast i la intensitat de les accions d’assessorament i assistència tècnica que 
han d’impulsar les administracions públiques de Catalunya estan condicionats a les 
disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Article 15. Accions per a la simplificació administrativa dels processos
15.1 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar un procés de revisió exhaustiva 

de la normativa vigent que afecta les associacions en l’exercici de les seves activitats 
i avaluar la necessitat de modificar-la per simplificar i desburocratitzar la gestió dels 
tràmits i millorar els procediments.

15.2 El Govern de la Generalitat ha de facilitar i acompanyar les associacions 
cap a la seva transformació digital, atenent les seves peculiaritats, amb l’objectiu 
d’impulsar la simplificació de la seva gestió interna i de la seva interrelació amb 
l’Administració. Es posarà especial atenció a les associacions conformades per col-
lectius susceptibles de patir la bretxa digital.

Article 16. Suport econòmic i finançament públic
16.1 Les administracions públiques de Catalunya han de convocar regularment 

programes d’ajuts i subvencions per tal d’oferir suport econòmic a les associacions 
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que duen a terme activitats d’interès general d’acord amb la regulació d’aquest arti-
cle, respectant els principis de publicitat, transparència, prevenció del frau, concur-
rència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels ob-
jectius fixats per l’Administració atorgant, eficiència en l’assignació i la utilització 
dels recursos públics i desburocratització.

16.2 Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la millora dels 
mecanismes de finançament públic de les associacions que duen a terme activitats 
d’interès general, respectant els principis previstos a l’apartat primer d’aquest article 
i aplicant els principis de coresponsabilitat, proporcionalitat, simplificació adminis-
trativa i avaluació de l’impacte de l’acció subvencionada.

16.3 Els procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva que impulsin les administracions públiques de Catalunya adreçats a les 
associacions han de:

a) Permetre l’accés universal i simplificat als ajuts.
b) Utilitzar un llenguatge proper i entenedor que faciliti l’accés als procediments.
c) Potenciar l’ús dels mitjans electrònics simplificats a través d’aplicatius corpo-

ratius.
d) Impulsar programes que impulsin tant la implementació dels projectes d’inter-

venció de les associacions com els projectes de millora interna per a l’enfortiment i 
l’apoderament de les entitats, de les persones que s’hi vinculen i dels seus processos, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

e) Establir terminis justos i raonables en les diferents fases dels procediments 
respectant en tot cas els terminis mínims previstos a la normativa reguladora de les 
subvencions.

f) Facilitar la planificació estratègica de les entitats amb programes d’ajuts de 
caire plurianual, sempre que sigui possible.

g) Adaptar, sempre que sigui possible, els calendaris de publicació, tramitació, 
atorgament i pagament dels ajuts als cicles d’actuació i programació de les entitats.

h) Fonamentar els procediments de control i justificació en la coresponsabilitat 
de les parts.

16.4 Les administracions públiques de Catalunya han de complir les obligacions 
següents en la tramitació dels procediments d’ajuts o subvencions en règim de con-
currència pública per a les associacions:

a) Acordar i fer públics, amb caràcter previ, els models tipus de bases regulado-
res dels procediments.

b) Publicar les convocatòries d’ajuts o subvencions de manera anticipada i amb 
la màxima antelació possible, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
segona d’aquest Llei.

c) Fer efectiva, en tot cas, la fase de reformulació de la sol·licitud, sens perjudi-
ci que per la seva naturalesa sigui innecessària, i permetre’n un exercici universal 
i efectiu.

d) Establir, de manera general i sempre que sigui possible des del punt de vista 
pressupostari, el pagament de bestretes de l’import atorgat.

e) Preveure mecanismes de flexibilització en cas que el pagament de les bestretes 
no s’hagi produït amb l’antelació necessària, d’acord amb el principi de proporcio-
nalitat. En tot cas, les administracions públiques no poden exigir la justificació dels 
ajuts o subvencions amb caràcter previ a l’ingrés efectiu de les bestretes dels imports 
atorgats per a aquells conceptes.

f) Prioritzar i fomentar mecanismes simplificats de l’acreditació de la justifica-
ció, que permetin a les administracions disposar de la informació justificativa mí-
nima necessària, i aplicar els principis de proporcionalitat i coresponsabilitat i de 
confiança mútua.

g) Prioritzar i fomentar mecanismes de control i avaluació de les subvencions o 
ajuts sobre la base del resultat i l’impacte de l’activitat o del projecte, que comple-
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mentin o substitueixin, si escau, els controls dels documents acreditatius sobre la 
base del compte justificatiu d’acord amb allò que estableixen els òrgans competents 
de control de les diferents administracions públiques convocants.

h) Preveure instruments de control i fiscalització dels ajuts i les corresponents 
sancions en cas de mal ús dels recursos públics, si s’escau. En cas de comptar amb 
una moneda local, els municipis podran atorgar els ajuts en aquest instrument finan-
cer com a element de foment de l’economia social i solidària.

16.5 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar periòdicament programes d’en-
fortiment de les estructures de les federacions i confederacions, vinculats a actua-
cions d’apoderament de les entitats de primer nivell que representen, d’acord amb 
els principis i les obligacions previstos en aquest article.

Article 17. Foment del treball en xarxa
17.1 Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar accions de fo-

ment del treball en xarxa entre les associacions i d’aquestes amb la resta d’agents, 
amb la finalitat d’impulsar el treball col·laboratiu i la implementació de projectes, es-
tratègies i actuacions conjuntes més eficients i coordinades amb l’objectiu d’enfortir 
el moviment associatiu i contribuir a assolir la missió d’aquest.

Aquesta acció coordinada ha de fonamentar-se en el principi de subsidiarietat, 
evitar la duplicitat d’acció i fomentar la coexistència pacífica entre les actuacions de 
les associacions i de les administracions públiques.

17.2 Les accions de foment del treball en xarxa poden consistir en:
a) L’impuls i l’organització d’activitats o programes que posin en coneixement i 

en relleu les iniciatives sectorials o territorials dels diferents agents.
b) L’impuls d’espais d’interrelació on es puguin compartir coneixements, recur-

sos, projectes i actuacions entre el món associatiu i la resta d’agents.
c) L’impuls de convocatòries de línies de subvenció que fomentin el treball en 

xarxa i col·laboratiu entre les associacions.
d) L’impuls de l’acció interseccional.
e) L’impuls de l’acció intergeneracional.
f) L’impuls de qualsevol altra actuació que fomenti la interconnexió dels dife-

rents agents amb el món associatiu.
17.3 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar mesures de foment d’iniciatives 

que ofereixin el suport del món empresarial a les associacions, especialment aque-
lles que s’articulin a través de processos formatius, d’apoderament i de transmissió 
de coneixements. De forma prioritària, cal fomentar la interrelació entre el món 
associatiu i els projectes i iniciatives empresarials de l’Economia Social i Solidària.

17.4 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar programes de naturalesa diversa 
que fomentin la interrelació entre el món empresarial i el món associatiu, com ara:

a) Accions de reconeixement de les bones pràctiques de treball col·laboratiu.
b) Processos formatius i de capacitació per encarar els reptes de la col·laboració.
c) Impuls d’espais de debat i reflexió.
d) Qualsevol altra actuació que permeti acostar les associacions i el món empre-

sarial i consolidar la relació i el treball conjunt.
17.5 Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar projectes de di-

mensió comunitària per construir, amb la resta d’agents implicats, projectes de col·la-
boració publicoprivats que fomentin territoris socialment responsables, teixint alian-
ces estratègiques que facilitin i donin suport als projectes de les associacions que es 
duen a terme en un territori determinat.

17.6 Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar el treball en xar-
xa a través dels equipaments cívics i comunitaris de titularitat pública oberts a la po-
blació que viu a Catalunya, per tal que esdevinguin espais de participació, trobada i 
comunicació entre les associacions i la seva connexió amb la resta d’agents del terri-
tori, i potenciar-los com a centres d’impuls de l’acció comunitària al territori.
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Article 18. Accions de facilitació d’ús i gestió d’espais i locals
18.1 Les administracions públiques de Catalunya han promoure accions per faci-

litar a les associacions que duen a terme activitats d’interès general la disponibilitat 
i el dret d’ús dels espais públics necessaris per desenvolupar la seva activitat asso-
ciativa. Pel que fa als equipaments públics municipals, la cessió o l’ús dels espais 
es realitzarà dins de les possibilitats patrimonials dels ajuntaments, segons la dis-
ponibilitat i atenent al caràcter d’interès general de l’entitat i be col·lectiu recollits a 
l’article 3 c).

18.2 Les administracions públiques de Catalunya, en funció de les seves dispo-
nibilitats pressupostàries, han de vetllar i protegir els patrimonis materials de les 
associacions que duen a terme activitats d’interès general, i oferir mitjans per a la 
conservació i reparació dels immobles per poder-los adequar a les necessitats de les 
associacions propietàries com a les normatives d’accessibilitat i seguretat existents.

18.3 Les accions que poden portar a terme les administracions públiques de Ca-
talunya poden ser:

a) Programes que fomentin la diversificació de l’ús d’instal·lacions públiques i 
privades per fer-les accessibles a les associacions durant els espais de temps en què 
no s’utilitzen per a la seva activitat principal o ordinària.

b) Convocatòria de línies de subvencions o ajuts per a l’accés, el manteniment o 
l’adaptació a les nomes d’accessibilitat de locals o espais per a l’activitat associativa.

c) Mesures de naturalesa tributària que fomentin la cessió o l’ús dels espais de 
titularitat privada per a l’activitat associativa

d) Qualsevol altra que promogui l’accés i l’ús dels espais per a l’activitat de les 
associacions que duen a terme activitats d’interès general.

18.4 Les administracions públiques podran preveure la possibilitat de la gestió 
comunitària de béns públics, a través de la construcció d’un marc institucional propi 
que permeti reconèixer i promoure experiències ciutadanes d’ús comunitari d’espais 
públics susceptibles de ser cedits per a un ús i gestió comunitàries.

Article 19. Accions d’impuls i suport a la formació
19.1 El Govern de la Generalitat ha d’impulsar regularment la programació d’ac-

cions de formació de les persones involucrades en les associacions que duen a terme 
activitats d’interès general, preferentment vehiculades a través del marc del Pla de 
formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya i d’acord amb les priori-
tats establertes en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent.

19.2 Els municipis de més de 20.000 habitants han d’impulsar regularment ac-
cions de suport a la formació de les persones involucrades en les associacions del 
seu àmbit territorial que duen a terme activitats d’interès general, d’acord amb les 
prioritats establertes en els corresponents plans locals de foment de les associacions 
i amb la màxima coordinació amb el Pla de formació de l’associacionisme i el vo-
luntariat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat ha de donar suport als municipis per implementar 
accions d’impuls i suport a la formació. Les diputacions provincials i els consells 
comarcals també hi donaran suport, en compliment de les obligacions en matèria 
d’assistència que regulen l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, i els articles 28 i 30 del Text refós de la Llei de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

19.3 Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar les accions for-
matives d’acord amb els principis següents:

a) Implementació amb un ampli abast territorial.
b) Diversificar la formació en les modalitats presencials i no presencials.
c) Perspectiva de gènere.
d) Igualtat de tracte i no-discriminació.
e) Formació i apoderament en tecnologies de la informació i la comunicació.
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f) Adquisició i certificació de les competències clau adquirides.
g) Qualitat, professionalitat i especificitat.
h) Certificació oficial i reconeixement formal.
i) Accessibilitat universal.

Article 20. Mesures d’impuls de l’ocupació de qualitat en el sector
El Govern de la Generalitat ha d’impulsar de manera concertada accions i pro-

grames per potenciar i estimular l’ocupació de qualitat vinculada, tenint present que 
entre els objectius d’aquestes accions i programes estarà fomentar la millora de la 
qualitat en l’ocupació femenina i juvenil i en la dels col·lectius més vulnerables.

Així mateix, i en el marc de l’assumpció de competències que donin capacitat 
normativa, ha de vehicular i potenciar les accions executives específiques que es 
concertin en aquest àmbit.

Article 21. Mesures de suport per a la implementació d’aquelles accions 
que garanteixin els dret al temps
El Govern de la Generalitat ha d’impulsar les accions de suport necessàries per 

facilitar l’adaptació de les entitats a les mesures que garanteixin el drets al temps i 
a la cura. Aquestes accions també han de contribuir a una millora de la gestió del 
temps en les organitzacions i a valorar el temps d’implicació de les persones en l’as-
sociacionisme.

Capítol V. Promoció i sensibilització de l’associacionisme

Article 22. Principis generals i accions
22.1 Les administracions públiques de Catalunya han de portar a terme mesures 

de promoció i sensibilització de l’associacionisme que incentivin la conscienciació 
social sobre la rellevància de les associacions i dels seus valors davant la ciutadania, 
que incideixin de manera específica en col·lectius i àmbits estratègics.

Específicament, les administracions públiques de Catalunya fomentaran les 
associacions creades per dones que adrecin la seva acció a les dones i a la defensa 
dels seus drets tot impulsant la seva incorporació en els òrgans de decisió de les en-
titats, així com accions per al foment de l’associacionisme entre la infància i l’ado-
lescència per tal que aquest col·lectiu pugui exercir el dret a associar-se amb l’acom-
panyament adequat.

22.2 Les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les seves dispo-
nibilitats pressupostàries, han d’impulsar regularment campanyes de promoció de 
l’associacionisme, a fi de sensibilitzar la població en general i cridar-la a participar 
en les associacions, amb una incidència especial en els col·lectius o àmbits en què 
sigui més necessari fer-hi incidència.

A aquests efectes, el Govern de la Generalitat ha de recollir en l’informe de l’as-
sociacionisme i el voluntariat a Catalunya, que ha d’elaborar de manera periòdica 
d’acord amb l’article 15.5.b) de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, les dades que per-
metin identificar els col·lectius o àmbits respecte dels quals és més necessari imple-
mentar aquestes mesures.

El Govern de la Generalitat ha d’articular els mecanismes necessaris per garantir 
la participació i la implicació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya en el disseny, la implementació i l’avaluació de les campanyes de promo-
ció de l’associacionisme que impulsi, d’acord amb els principis establerts a l’article 
10.1 d’aquesta Llei.

22.3 Els mitjans de comunicació públics de Catalunya han de promoure els va-
lors i principis de l’associacionisme a Catalunya per tal de transmetre’ls a la ciuta-
dania.
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Article 23. Promoció i sensibilització en l’àmbit educatiu obligatori i 
postobligatori
El Govern de la Generalitat, a través dels departaments competent en matèria 

educativa i en matèria de foment de l’associacionisme, ha d’impulsar acords de col-
laboració entre els centres educatius i les associacions del territori per tal d’impulsar 
projectes conjunts entre la comunitat educativa i el teixit associatiu.

Aquests acords s’han d’estendre als centres educatius d’ensenyament postobliga-
tori i de formació professional, per potenciar la promoció de l’associacionisme entre 
els centres i les associacions del territori.

Article 24. Promoció i sensibilització en l’àmbit universitari
El Govern de la Generalitat ha de promoure els valors i principis de l’associacio-

nisme en l’àmbit universitari. A aquests efectes, el Govern de la Generalitat, a través 
dels departaments competents en matèria d’universitats i en matèria de foment de 
l’associacionisme, ha d’impulsar acords de col·laboració entre les universitats i les 
associacions del territori a fi de crear programes conjunts entre la comunitat univer-
sitària i el teixit associatiu.

Títol III. Del foment de les activitats d’interès general de les Fundacions

Article 25. Objecte i àmbit d’aplicació
25.1 Les administracions públiques de Catalunya, en funció dels seus àmbits 

competencials, han de fomentar també les activitats d’interès general que portin a 
terme les entitats sense ànim de lucre constituïdes com a fundacions que compleixin 
els requisits exigits en aquesta Llei.

25.2 L’acció de foment de les activitats d’aquestes entitats ha de promoure actua-
cions de reconeixement, d’impuls de la participació, de suport i assessorament i de 
promoció i sensibilització en els termes i amb les condicions previstes als articles 
següents.

Article 26. Requisits específics de les entitats beneficiàries
Les entitats destinatàries de les accions de foment regulades en aquest títol han 

de complir els requisits generals previstos a l’article 5 i els requisits específics que 
s’estableixen a continuació, per tal de poder ser beneficiàries de les mesures de fo-
ment:

a) Que no estiguin vinculades a organitzacions amb ànim de lucre ni a les admi-
nistracions públiques ni en siguin dependents ni hi tinguin l’origen.

b) Que actuïn en alguns dels àmbits que preveu l’article 5 de la Llei 25/2015, del 
30 de juliol.

Article 27. Mesures de què poden ser beneficiàries
Les entitats destinatàries de les accions de foment regulades en aquest títol po-

den ser beneficiàries de les mesures de foment que preveuen els capítols I, II, III i IV 
del títol II, sempre que compleixen els requisits que preveu aquesta Llei.

Títol IV. Del foment de les activitats d’interès general dels grups i 
plataformes informals

Article 28. Objecte i àmbit d’aplicació
28.1 Les administracions públiques de Catalunya, en funció dels seus àmbits 

competencials, han de fomentar les activitats d’interès general que portin a terme 
els grups i plataformes informals, sempre que prioritzin les actuacions de les asso-
ciacions, amb l’objectiu d’estimular i acompanyar els esmentats grups i plataformes 
en la generació d’associacions que vehiculin els seus anhels i el compliment de la 
seva missió.
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28.2 L’acció de foment ha de promoure actuacions de reconeixement, d’impuls 
de la participació i de suport i acompanyament, en els termes i amb les condicions 
previstes en els articles següents.

Article 29. Requisits dels grups i les plataformes informals beneficiàries
Els destinataris de les accions de foment regulades en aquest títol poden ser els 

grups i plataformes informals definits als apartats e i f de l’article 3 d’aquesta Llei, 
que compleixin els requisits següents:

a. Dur a terme activitats d’interès general, d’acord amb la definició que conté 
l’article 3.c.

b. Complir els principis i valors següents, propis de l’associacionisme:
c. Màxima transparència en la gestió, el funcionament i l’avaluació dels seus 

programes.
d. Foment i impuls explícit de la participació de les persones vinculades a l’agru-

pació o el grup informal, a fi de fer-les partícips de les decisions en els diferents 
àmbits d’actuació.

e. Funcionament democràtic.
f. Gestió sostenible i coherent amb la seva missió i amb les finalitats de trans-

formació social.
g. Impuls i foment del treball en xarxa amb la resta d’agents del territori.
h. Garantia d’igualtat de tracte i no-discriminació per raó de religió o conviccions, 

capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o identitat de gènere o orien-
tació sexual o per altra condició social o personal.

i. Garantia de la perspectiva de gènere en l’elaboració, execució i avaluació dels 
projectes i activitats.

j. Comunicació inclusiva a través de l’ús del llenguatge no sexista i de missatges 
i imatges no discriminatòries ni estereotipades ni que fomentin la violència masclis-
ta ni la lgtbifòbia.

k. Actuar en alguns dels àmbits previstos a l’article 5 de la Llei 25/2015, del 30 
de juliol.

Article 30. Mesures de què poden ser beneficiaris
Els grups i plataformes informals poden ser beneficiaris de les següents mesures 

de foment, sempre que compleixen els requisits que preveu l’article 29.
a) Mesures de reconeixement institucional en els termes previstos a l’article 7.1 

d’aquesta Llei.
b) Mesures de reconeixement en l’àmbit educatiu i en l’àmbit de la ocupabilitat 

reconegudes a l’article 8 i 9.
c) Mesures d’impuls i foment de la seva participació en els termes previstos als 

articles 10, 11 i 12 d’aquesta Llei, per tal d’augmentar la seva capacitat d’interlocu-
ció amb l’Administració.

d) Mesures de suport en els termes previstos als articles 16, 17 i 18 d’aquesta 
Llei, que els permetin consolidar una estructura forta, de base jurídica associativa, 
desenvolupar els seus projectes amb sostenibilitat i qualitat i incrementar la seva 
base social.

Títol V. Mesures de caràcter general per a la millora de la relació amb 
l’Administració i la coordinació administrativa

Article 31. Principis generals d’actuació i organització de l’Administració
Les administracions públiques de Catalunya han de garantir l’eficiència i eficàcia 

de les polítiques públiques de foment de l’associacionisme que preveu aquesta Llei. 
A aquests efectes, han de procurar que aquestes s’implementin de manera transver-
sal i coordinada entre les diferents àrees d’una mateixa Administració, respectant 
en tot cas la seva capacitat d’autoorganització.



BOPC 247
28 de febrer de 2022

3.01.01. Projectes de llei 27 

Article 32. Interconnexió registral i censal
32.1 El Govern de la Generalitat ha de promoure la construcció d’un sistema que 

garanteixi la interconnexió i interoperabilitat registral entre els diferents registres i 
censos d’entitats sense afany de lucre titularitat de l’Administració de la Generalitat.

32.2 Aquest sistema ha de permetre l’accés i l’intercanvi d’informació sobre les 
entitats que operen a Catalunya i ha de funcionar sota els principis de finestreta úni-
ca i de simplificació administrativa.

Disposicions addicionals

Primera. Revisió normativa i simplificació administrativa
El Govern de la Generalitat ha d’elaborar, en el termini màxim d’un any a comp-

tar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un informe que revisi la normativa vigent 
que afecta les entitats per donar compliment al que preveu l’article 15.1 de la Llei. 
L’informe es presentarà al plenari del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya per a la seva valoració i informe.

Segona. Calendari de tramitació de les subvencions públiques
El Govern de la Generalitat ha d’elaborar un pla de treball interdepartamental 

per avançar progressivament els calendaris de publicació de les convocatòries públi-
ques d’ajuts i subvencions dels diferents departaments. L’objectiu del pla de treball 
és determinar el full de ruta necessari per aconseguir que en el termini màxim de 
tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les convocatòries d’ajuts i 
subvencions en règim de concurrència competitiva dels departaments de la Genera-
litat es publiquin, majoritàriament, amb una antelació mínima de dos mesos respec-
te de la data d’inici del període subvencionable.

Tercera. Constitució, impuls i posada en marxa de la Taula de 
coordinació interadministrativa
El Govern de la Generalitat impulsarà la constitució d’una Taula de coordinació 

interadministrativa com un espai formal de cooperació administrativa entre el Go-
vern de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya per tal coordinar 
les polítiques públiques de suport a l’associacionisme i els recursos que es posen a 
disposició de les entitats.

El departament de la Generalitat competent en matèria de foment de l’associaci-
onisme ha d’impulsar l’acord de col·laboració entre les diferents administracions pú-
bliques de Catalunya que estableixi les condicions per a la posada en funcionament 
d’aquest òrgan de coordinació i en reguli el funcionament i la composició, les quals 
hauran de garantir la representació paritària de la Generalitat de Catalunya i de les 
administracions locals de Catalunya.

Quarta. Mesures de reconeixement i ocupació pública
El Govern de la Generalitat avaluarà en el termini màxim d’un any a comptar 

de l’entrada en vigor d’aquesta Llei el fet d’incorporar la valoració de la pràctica as-
sociativa com a mèrit en els processos de provisió de llocs de treball i selecció de 
personal de les administracions públiques de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar i 

executar aquesta Llei.

Segona. Pressupost
–1 El Govern ha de garantir als ens locals els mitjans suficients per al desenvo-

lupament d’aquesta llei, especialment pel que fa a les actuacions referides als muni-
cipis de més de 20.000 habitants.
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–2 Així mateix, els òrgans i les administracions competents han d’analitzar i 
promoure, si escau, la supressió de taxes o, si escau, les exempcions i bonificacions 
que corresponguin en atenció a les finalitats perseguides per les entitats i al seu ca-
ràcter no lucratiu.

Tercera. Mesures fiscals i altres mesures d’estímul del mecenatge
1. En l’àmbit de les competències de què disposa la Generalitat de Catalunya, el 

Govern ha de presentar un Projecte de llei de mecenatge en què, entre d’altres, es 
defineixin incentius fiscals en les accions de mecenatge a favor de les associacions. 
Aquesta normativa, pel que fa a l’associacionisme, ha de definir la tipologia i natura-
lesa de les accions de mecenatge a Catalunya, així com els requisits i procediments 
que han de complir les associacions que duen a terme activitats d’interès general a 
Catalunya per esdevenir beneficiàries d’aquestes accions, amb l’objectiu d’equiparar 
fiscalment aquestes associacions a les fundacions.

2. Les polítiques públiques de mecenatge a Catalunya han de tenir com a fina-
litat:

a) Impulsar polítiques públiques de foment del mecenatge, de manera transversal 
i coordinada.

b) Promoure i sensibilitzar la població en general i les organitzacions empresa-
rials per col·laborar amb les associacions que duen a terme activitats d’interès gene-
ral i obtenir-ne un benefici de naturalesa fiscal o administrativa.

c) Estimular la diversitat en les formes de suport a les associacions, més enllà del 
suport econòmic, amb la previsió dels beneficis fiscals o administratius.

d) Capacitar el personal de les administracions públiques a través de processos 
formatius que els permetin orientar les associacions en relació amb l’obtenció de fi-
nançament privat.

e) Impulsar el micromecenatge de les associacions.
f) Estimular el mecenatge a favor de les federacions i confederacions.
g) Qualsevol altra que s’estableixi que estigui alineada amb aquests objectius.

Quarta. Modificació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i 
de foment de l’associacionisme.
Es modifica el títol de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment 

de l’associacionisme, que queda redactat de la manera següent: «Llei 25/2015, del 30 
de juliol, del voluntariat i l’associacionisme».

Es deroga la secció quarta del capítol III de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Es modifica l’article 3 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de 
foment de l’associacionisme, suprimint la lletra d) actual i redactant un nou apartat 
amb el contingut següent:

«d) Entitat de base associativa: l’entitat privada sense ànim de lucre, amb forma 
jurídica d’associació, en la qual totes les persones que en formen part i hi participen 
activament tenen la condició de soci o sòcia».

Es modifica l’article 15.4 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i 
de foment de l’associacionisme, suprimint la lletra c) actual, quedant redactat de la 
manera següent:

«4. El Govern, per a complir les finalitats que estableixen els apartats 1, 2 i 3, 
s’ha de dotar de dos instruments que han de vertebrar i garantir el model de relació 
de l’Administració de la Generalitat amb les entitats:

a) El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
b) El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat.»

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als 20 dies des de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei
1. Text del Projecte de llei de foment de l’associacionisme, aprovat pel Govern 

en la sessió de data 15 de febrer de 2022, signat per la consellera de Drets Socials.

Documentació
2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte 

de llei de foment de l’associacionisme, aprovat en la sessió del Govern de 12 de se-
tembre de 2017.

3. Versió primera del text de l’Avantprojecte de llei del voluntariat de 14 de no-
vembre de 2019.

4. Memòria general, de 14 de novembre de 2019.
5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de 14 de novem-

bre de 2019.
6. Informe tècnic de l’Àrea TIC del departament de Treball Afers Socials i Fa-

mílies, de 27 de novembre de 2019.
7. Informe d’impacte organitzatiu de l’Àrea d’Organització del departament de 

Treball Afers Socials i Famílies, de 2 de desembre de 2019.
8. Informe econòmic de la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pres-

supostària del departament de Treball Afers Socials i Famílies, de 27 de gener de 
2020.

9. Informe d’impacte de gènere, de l’Institut Català de les Dones, de 4 de març 
de 2020.

10. Informe jurídic preliminar, de l’Assessoria Jurídica del departament de Tre-
ball Afers Socials i Famílies, de 2 de juliol de 2020.

11. Memòria general, de 3 de juliol de 2020.
12. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 3 de juliol de 2020.
13. Nota de la Direcció General de Tributs i Joc, de 6 de juliol de 2020.
14. Versió del text de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme con-

solidat al Consell Tècnic Ap. II, de 7 de juliol de 2020.
15. Certificat SIGOV iniciativa SIG20TSF0952 Consell Tècnic Ap. II, de 8 de 

juliol de 2020.
16. Edicte d’informació pública, publicat al DOGC núm. 8219 de 7 de setembre 

de 2020.
17. Informe de la Sub-direcció General d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció Ge-

neral de Serveis de Personal, de la Direcció General de Funció Pública, de 4 de no-
vembre de 2020.

18. Informe de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic, de 
la Direcció General d’Administració Digital, d’11 de gener de 2021.

19. Certificat del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, de 
3 de març de 2021.

20. Informe jurídic preliminar actualitzat, de l’Assessoria Jurídica del departa-
ment de Treball Afers Socials i Famílies, de 3 de març de 2021.

21. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, de 8 de març de 2021.

22. Nota de la Direcció General de Tributs i Joc, de 9 de març de 2021.
23. Informe valoració de la nota de la Direcció General de Tributs i Joc, de 9 de 

març de 2021.
24. Versió del text de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme con-

solidat al Consell Tècnic Ap. III A, de 9 de març de 2021.
25. Certificat SIGOV iniciativa SIG20TSF0952 Consell Tècnic Ap. III A, d’11 

de març de 2021.
26. Dictamen CTESC 4/2021, de 19 d’abril de 2021.
27. Certificat de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de 10 de novembre 

de 2021.
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28. Informe jurídic final, de l’Assessoria Jurídica del departament de Drets So-
cials, de 2 de febrer de 2022.

29. Informe econòmic de la Subdirecció General de Planificació i Gestió Pressu-
postària del departament de Drets Socials, de 4 de febrer de 2022.

30. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 7 de febrer de 2022.
31. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de 7 de febrer 

de 2022.
32. Informe de la Intervenció General, de 8 de febrer de 2022.
33. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en la tramitació de 

l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, de 8 de febrer de 2022.
34. Versió del text de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme con-

solidat al Consell Tècnic Ap. IV A, de 8 de febrer de 2022.
35. Certificat SIGOV iniciativa SIG22DSO0087 Consell Tècnic Ap. IV A, de 9 de 

febrer de 2022.
36. Versió del text de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme de 14 

de febrer de 2022, aprovat a la sessió del Govern de 15 de febrer de 2022.
37. Certificat SIGOV iniciativa SIG22DSO0087 del secretari del Govern en rela-

ció a l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme i autorit-
zació per presentar-lo al Parlament, de 15 de febrer de 2022.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

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

3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Procediment per a designar set membres del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
286-00001/13

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 34472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 34472)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 7.2 de la Llei 11/2007, d’11 d’oc-
tubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’article 179.1 del Regla-
ment del Parlament, proposen com a membres del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals els candidats següents: 

– Carme Figueras Siñol
– Lluís Garriga Paituví
– Lluís Noguera i Jordana
– Àngels Ponsa Roca
– Gemma Ribas Maspoch
– Josep Riera i Font
– Rosa Romà i Monfà 
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Per donar compliment al requisit establert en l’article 179.1 del Reglament del 
Parlament, s’adjunten els currículums dels candidats.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control 
de les Consultes Populars no Referendàries
284-00010/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 15 dies hàbils (del 23.02.2022 al 15.03.2022).
Finiment del termini: 16.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.02.2022.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de la ceguesa evitable 
i les polítiques sociosanitàries per a les persones amb baixa visió
250-00495/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 33557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les mesures necessà-
ries per impulsar polítiques de prevenció de la ceguesa evitable i donar resposta a 
les necessitats sociosanitàries dels pacients afectats per problemes de baixa visió o 
ceguesa legal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La ceguesa és una de les situacions més invalidants en la qual es pot trobar una 

persona i té, a més, un important component d’impacte psicològic que determina de 
manera radical la vida de les persones que la pateixen, però també la dels seus fami-
liars. Segons l’OMS, les principals patologies que actualment provoquen ceguesa o 
problemes de visió són: l’alta miopia, la Degeneració Macular Associada a l’Edema 
(DMAE), la retinopatia diabètica i el glaucoma.

En el cas de Catalunya, segons les últimes dades disponibles, hi hauria més de 
200.000 persones amb disminució visual que, de moment, no reben cap tipus d’aju-
da psicològica, rehabilitació o inserció social. Aquesta situació –si no es prenen a 
temps les mesures adequades– augmentarà en els propers anys.
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Davant el progressiu envelliment de la població, la creixent incidència de la 
DMAE adquireix una especial rellevància, ja que s’ha convertit en la principal cau-
sa de ceguesa en els països desenvolupats.

D’altra banda, tot i que generalment s’associa la ceguesa i, en general els pro-
blemes de visió, a la gent gran, la veritat és que les patologies que poden derivar en 
ceguesa ja provoquen pèrdua acusada de visió a una edat en la qual els afectats es 
troben encara en edat laboral –estem parlant dels 50 anys– i amb una llarga trajec-
tòria vital per davant, de manera que el diagnòstic precoç, la derivació ràpida als 
especialistes i un sistema d’acte únic que faciliti la dispensació dels tractaments dis-
ponibles a la mateixa consulta en què es realitza el diagnòstic són eines fonamentals 
en la lluita contra la ceguesa. De fet, més de la meitat dels casos de ceguesa provo-
cats per la DMAE es podrien haver evitat, si haguessin estat diagnosticats i tractats 
en un estadi primerenc 

L’any 2016 la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ja va aprovar una 
proposta de resolució, sobre l’atenció multidisciplinària i integral dels pacients amb 
baixa visió i ceguesa, que incloïa entre altres mesures posar en marxa iniciatives per 
a conèixer les seves necessitats sociosanitàries.

Tenint en compte l’actual situació sanitària i la crisi de la Covid-19, que ha tingut 
com a conseqüències que molts pacients hagin deixat d’anar a les revisions habi-
tuals, el que pot traduir-se en el propers mesos en un augment significatiu dels pro-
blemes visuals, considerem que es necessari prendre mesures urgents per abordar 
aquesta problemàtica.

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. Elaborar un Pla de Prevenció de la Ceguesa Evitable en què s’inclogui: 
a. el reforç de l’atenció primària i la creació d’unitats de baixa visió; 
b. programes de prevenció, cribratge i diagnòstic precoç; i que permetin la detec-

ció ràpida de problemes visuals des de la infantessa i la cura preventiva de la visió 
en totes les etapes de la vida; 

c. una major atenció domiciliària i psicològica per als pacients amb baixa visió, 
amb especial èmfasi en la població major de 50 anys i tenint en compte les caracte-
rístiques específiques del nostre país en relació a la demografia i a les facilitat d’ac-
cés als centres sanitaris, amb especial atenció a les comarques pirenaiques.

2. Promoure la creació d’una Estratègia Nacional d’atenció a la Salut Visual, de 
prevenció de la ceguesa, consensuada amb les CCAA a través del Consell Interter-
ritorial del SNS.

3. Promoure l’accés just i equitatiu a sistemes de correcció visual que permetin 
que no hi hagi ni una sola persona al territori que no gaudeixi d’aquest dret per qües-
tions socials i econòmiques.

4. Desenvolupar un programa específic de polítiques sociosanitàries per als pa-
cients amb baixa visió i ceguesa, en què es presti especial atenció a l’eliminació de 
barreres d’accessibilitat, i es promogui la integració laboral i la lluita contra la bret-
xa digital.

5. Fomentar la participació de les entitats que agrupen pacients amb patologies 
visuals i baixa visió en el procés d’elaboració i desenvolupament de les polítiques 
del Departament de Salut.
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6. Impulsar la projecció de campanyes informatives i de conscienciació recur-
rents sobre la importància de prevenir la ceguesa en els mitjans públics de ràdio i 
televisió catalans.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el retinoblastoma
250-00496/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 33558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el retinoblastoma, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El retinoblastoma és el tumor ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. 

Pot afectar només a un ull (retinoblastoma unilateral) o a tots dos ulls (retinoblasto-
ma bilateral) i s’origina a la retina en desenvolupament .

Als països desenvolupats, en què els mitjans de detecció i seguiment dels infants 
són avançats, el percentatge de supervivència és molt elevat, però els infants s’han 
de sotmetre a tractaments que, de vegades, poden ser agressius, i en alguns casos 
acaben comportant la pèrdua de l’ull o ulls afectats (enucleació de l’ull).

El percentatge de supervivència i del tipus de tractament va molt lligat a la de-
tecció de la malaltia. En els casos en que la detecció i diagnòstic són tardans, els 
tractaments han de ser més agressius i complexos. Per això la detecció precoç de la 
malaltia és clau en el diagnòstic i minimitza la possibilitat de pèrdua de visió, enu-
cleació de l’ull i mort en els casos més avançats.

És necessari actualitzar el protocol de seguiment per a la detecció i diagnòstic 
d’aquesta malaltia. En el protocol actual, concretament a la pàgina 81, s’hi especifica 
la freqüència de les revisions oftàlmiques i a la pàgina 83 la revisió de la leucocòria. 
Les revisions són les següents: 0/30 d, 12/15 m i 2 a.

La majoria de casos de retinoblastoma es produeixen abans del primer any de 
vida, per això és molt important augmentar la freqüència de controls en aquesta 
franja.

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. Actualitzar i protocol·litzar de les exploracions rutinàries de retinoblastoma dels 

infants sans per part de pediatres i valorar a cadascuna de les visites fins els 6 anys 
d’edat entre els primers 30 dies - 2 mesos - 4 mesos - 6 mesos - 7/9 mesos - 12/15 me-
sos - 18 mesos - 2 anys - 3/4 - 6 anys en lloc de l’interval actual de 0-30 dies - 12/15 
mesos - 2 anys.
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2. Incorporar el resultat de l’exploració de la leucocòria a la història clínica del 
pacient.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la implantació de mascaretes 
transparents homologades entre els empleats públics que tenen 
tracte directe amb els ciutadans
250-00497/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la implan-
tación de mascarillas transparentes homologadas entre los empleados públicos que 
tienen trato directo con los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El uso continuado de mascarillas ha causado, sobre algunos colectivos, deter-

minados efectos negativos. En niños, según diversas asociaciones pediátricas, se 
han detectado retrasos en el aprendizaje del habla y problemas de psicomotricidad. 
Otros colectivos afectados son los discapacitados sensoriales, ante la imposibilidad 
de realizar la lectura de labios al impedirlo la mascarilla.

Las personas con discapacidad auditiva, oralistas y signantes, se sirven de una 
serie de tecnologías que les permiten la amplificación de los sonidos o que favore-
cen la recepción y procesamiento de los sonidos, audífonos e implantes cocleares, y 
también del lenguaje de signos, pero también utilizan en muchos casos y de forma 
paralela la lectura de los labios de la persona o personas que se comunican con ellos 
a través del lenguaje oral.

En la adquisición del lenguaje oral por parte de la persona con discapacidad au-
ditiva asume gran importancia la lectura labial o labiofacial. La percepción del len-
guaje se produce integrando las informaciones recibidas tanto desde la percepción 
auditiva, como desde la percepción visual de la emisión del sonido. Por tanto, la lec-
tura labiofacial complementa la información auditiva, por un lado, ofrece informa-
ción sobre el punto de articulación y, por el otro, aporta información sobre la carga 
emocional de la expresión verbal.

Evidentemente es fundamental para poder utilizar estos recursos de comunica-
ción la visión de los labios del interlocutor por parte de la persona con discapacidad.

Por ello, y para mantener esa medida profiláctica necesaria en un entorno que 
exige la prevención del riesgo sanitario de posibles contagios, hemos de utilizar 
todo el arsenal de medidas que permitan compaginar esa exigencia con un uso más 
racional y que no genere las disfunciones que están siendo detectadas por los pro-
fesionales sanitarios.

La alternativa a las mascarillas tradicionales son las mascarillas de Alta Respi-
rabilidad Inclusivas cuya transparencia permite una mejor lectura facial y, al mismo 
tiempo, una elevada protección.
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Las diferentes administraciones deben facilitar en la medida de lo posible que la 
comunicación con los ciudadanos sea universal y que no deje de lado la comunica-
ción a importantes colectivos o que afecte a su desarrollo del lenguaje.

Amplios sectores de la administración tienen un contacto directo con la po-
blación más afectada, profesores y educadores, personal sanitario, personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y atención al público en los diferentes 
ámbitos administrativos, por citar sólo unos cuantos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a implantar el uso 

de mascarillas transparentes homologadas entre el personal funcionario y laboral a 
su servicio que tiene contacto directo con los ciudadanos en el ejercicio de sus fun-
ciones, y a ponerlas a su disposición gratuitamente.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, presidente, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos 
d’assetjament escolar
250-00498/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 33997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución a la defensa de los menores en casos 
de acoso escolar, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Urge dar respuesta a una problemática de gran envergadura existente en el siste-

ma educativo catalán debido al creciente número de casos de acoso escolar en sus 
distintas variantes (discapacidad, altas capacidades, apariencia física, racial, sexual, 
cibernético...) en las escuelas. Existen diversos informes por parte de expertos en la 
materia que resaltan la incidencia del acoso escolar (también denominado bullying) 
y, paralelamente, el acoso escolar cibernético (también denominado cyberbullying) 
como factores de riesgo social y emocional asociado a problemas psicológicos que 
trascienden a la vida escolar.

El bullying es un comportamiento agresivo cuya intención es causar daño físi-
co o psicológico. Se trata de un abuso de poder en el que el agresor busca causar 
daño real o percibido por el niño objeto del acoso, de forma sistemática y repetitiva. 
Además, quien agrede toma la iniciativa hasta lograr la aprobación de su acción por 
parte del entorno de sus compañeros, por omisión o colaboración directa o indirec-
ta; si el grupo no aprueba el acoso, el agresor cesa en su empeño ya que no logra la 
popularidad que persigue con sus actos.

Según recoge el Informe Pisa 2018, en nuestro país alrededor del 17% de los es-
tudiantes afirma haber sufrido algún tipo de acoso, 3 puntos porcentuales más que 
en 2015.
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Por otro lado, en la actualidad, el 54% de los adolescentes de Cataluña se han vis-
to implicados en casos de bullying directa o indirectamente y el 30% de los niños de 
primaria han sido víctimas, según el estudio realizado por la Fundación Barça.

La Memoria del Servicio «Infància Respon», de la Dirección General de Aten-
ción a la Infancia (DGAIA), subraya cómo el acoso escolar es la problemática más 
destacada en el ámbito de violencia entre menores en el año 2020, y cómo cada 
año, desde la creación del Servicio «Infància Respon» en 2016 se ha evidenciado 
un crecimiento progresivo de llamadas en relación al acoso escolar, que se da sobre 
todo en alumnos de entre 9 y 15 años.

Asimismo, en la Memoria del Servicio «Infància Respon» (2020) se menciona 
cómo el número de casos relacionados con el acoso escolar hace evidente, un año 
más, la necesidad de seguir trabajando en la prevención, la detección y el abordaje 
de este tipo de violencia ya que constituye el principal ámbito de violencia entre me-
nores en la actualidad, por encima de otros problemas.

En los últimos tiempos el acoso escolar cibernético se ha visto incrementado 
debido principalmente al aumento de las tecnologías (redes sociales en especial) en 
nuestra vida diaria. El cyberbullying facilita el ataque desde el anonimato y en es-
pacios virtuales, a los cuales cualquiera tiene acceso. La falta de control parental y 
las conductas poco seguras en internet son factores que afectan al crecimiento de 
este tipo de acoso, por no hablar de la aparente impunidad de los actos que ocurren 
tras un nickname.

En resumen, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
existen 1.054 casos de acoso escolar denunciados en el año 2017, lo que supuso un 
aumento del 11,65% respecto al año inmediatamente anterior. Actualmente, existe 
un teléfono contra el acoso escolar del Ministerio, que recibió más de 12.000 llama-
das entre noviembre de 2017 y octubre del 2018, de las cuales casi la mitad hacían 
referencia a posibles casos de acoso escolar.

El mayor pico de prevalencia tiene lugar en menores de entre 11 y 14 años. Con-
tinuamente leemos en prensa artículos sobre casos de acoso escolar, muchas veces 
reincidentes, y que no son resueltos satisfactoriamente por parte de los centros esco-
lares ni de las autoridades, a pesar de existir determinados protocolos de actuación, 
causando grave perjuicio a los afectados y a las familias.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) hace 
especial hincapié en la responsabilidad en que los Estados adopten todas las medi-
das administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la Convención (art. 4). En particular, adoptarán las medi-
das apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico 
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual (art. 19 y art. 34). A pesar de las declaraciones y de los protocolos de actua-
ción, las leyes y políticas sobre el acoso y ciberacoso en el ordenamiento jurídico 
español se encuentran fragmentadas y son inconsistentes.

Otra cuestión que dificulta la atención debida de los casos es el hecho de que 
puedan existir 17 diferentes protocolos de actuación en función de la Comunidad 
Autónoma en la que viva la víctima. Y es que la existencia de 17 Comunidades Au-
tónomas provoca que cada una de ellas tenga su propia normativa, generando la exis-
tencia de diferencias entre protocolos de prevención, detención y actuación. También 
se han creado diferentes órganos de control que, en muchos casos supone duplicar los 
ya existentes en las otras Comunidades Autónomas. Por ello, es preciso reorganizar 
el sistema y establecer un único órgano estatal, sin perjuicio de la colaboración con 
las distintas Comunidades Autónomas. En cualquier caso, la actuación preventiva 
y correctora debe ser un objetivo primordial, tanto para los centros escolares como 
para las instituciones y el Gobierno. También queda mucho por hacer en la parce-
la del ciberacoso, ya que la mayor parte de la legislación autonómica ni siquiera lo 
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incluye, aun teniendo en cuenta que los datos reflejan la subida exponencial de este 
tipo de actos.

Las respuestas educativas a las situaciones de acoso escolar son las que en pri-
mer término deben agotarse, y son las que pueden tener mejor efecto educativo. Sin 
embargo, en los últimos tiempos han aumentado los casos de suicidio e intento del 
mismo, así como reincidencias desatendidas en menores por esta lacra social, sin 
que las Administraciones hayan sido capaces de reducir el número, ni de mostrar un 
mínimo de empatía con las familias de las víctimas. Desde el Grupo Parlamentario 
VOX somos muy conscientes de la lacra que supone el acoso escolar en nuestro sis-
tema educativo, que debe afrontarse de forma inmediata y decidida, involucrando 
a todos los agentes de la sociedad y, en especial, a aquellos que están en constante 
contacto con las víctimas. Aquí no cabe hacer distinción entre los motivos por los 
que menores son acosados. Todas las víctimas son iguales, sin ningún tipo de dife-
rencia, y deben ser debidamente resueltos los distintos casos. Sin embargo, cabe des-
tacar los datos publicados por el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) de junio de 2019, según los cuales el 40% de los alumnos 
con discapacidad de la ESO sufrían acoso escolar. Un asunto calificado por la mis-
ma entidad de «emergencia nacional». Afirman, asimismo, haberse «visto bastante 
desamparados ante estas situaciones. Las instituciones nunca nos han dado ninguna 
respuesta, y no hay legislación ni programas de prevención en España». Asimismo, 
cabe destacar que España ya fue advertida y sancionada por la ONU en 2018 por 
la situación de los menores con discapacidad en los centros educativos debido a la 
discriminación que padecen.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Sacar a la luz la lamentable presencia real del acoso escolar en los cen-

tros educativos.
Segundo. Introducir la detección del bullying y el tratamiento para su erradica-

ción en la normativa de convivencia de cada colegio.
Tercero. Exigir que todos los colegios dispongan de un Plan de Prevención efec-

tivo contra el acoso escolar.
Cuarto. Formar exhaustivamente al profesorado sobre el acoso escolar, incluyén-

dolo en los planes de estudios de los grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, 
así como en los máster de formación de profesorado de secundaria.

Quinto. Poner a disposición de los padres formación en las escuelas, para que 
sean capaces de detectar un posible caso de maltrato en sus hijos (como víctimas o 
como victimarios) y para que puedan actuar correctamente y con rapidez.

Sexto. Disponer de un protocolo de intervención ágil y efectivo. Ante un posible 
caso de acoso escolar, aplicarlo con rigor y transparencia, y con la participación de 
agentes externos, porque el centro no puede ser juez y parte.

Séptimo. Promover campañas institucionales periódicas para sensibilizar a la so-
ciedad contra el acoso escolar.

Octavo. Publicar periódicamente y de forma accesible las cifras reales del acoso 
escolar (número de víctimas y de protocolos implementados, cifras relativas al sui-
cidio por bullying, incidencia del maltrato entre iguales en las patologías psiquiá-
tricas...)

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX



BOPC 247
28 de febrer de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 38

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei 
de rodalia
250-00499/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 34073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre las competencias ferroviarias de cerca-
nías del Estado, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante los últimos meses venimos recibiendo informaciones sobre la intención 

de la Generalitat de Cataluña de reclamar al Estado lo que han venido en llamar «la 
transferencia total de las cercanías ferroviarias en Cataluña».

En esta línea, el pasado 4 de octubre el Departamento de la Vicepresidencia y 
de Políticas Digitales y de Territorio emitió una nota de prensa en la que se quejaba 
del anterior traspaso de cercanías, al que calificaba como «fake», y manifestaba que 
para hacer una gestión correcta necesitaban las vías, las catenarias, las estaciones, 
el personal, la financiación y los trenes.

Por parte del Estado, titular de la competencia y de todas las instalaciones y ser-
vicios demandados, no se ha realizado ninguna manifestación contundente al res-
pecto, en la que se negase esta absurda petición.

Es más, dados los antecedentes del actual Gobierno de la Nación presidido por 
el Sr. Pedro Sánchez, nos tememos lo peor.

Nos tememos que haya incluido este importante asunto en la mesa de negocia-
ción que ha abierto con el actual Gobierno de la Generalitat, y que los trabajadores 
de RENFE y ADIF, la maquinaria, vehículos, estaciones e instalaciones ferrovia-
rias no sean más que una moneda de cambio para que el Sr. Sánchez se garantice el 
poder unos meses más.

Si revisamos la normativa competencial sobre este asunto, el artículo 140, In-
fraestructuras del transporte y las comunicaciones del actual Estatuto de Autonomía 
de Cataluña establece, respecto a los servicios ferroviarios: 

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre [...] infraestruc-
turas de transporte en el territorio de Cataluña que no tengan la calificación legal 
de interés general.

3. La calificación de interés general de un puerto, aeropuerto u otra infraestruc-
tura de transporte situada en Cataluña requiere el informe previo de la Generalitat, 
que podrá participar en su gestión, o asumirla, de acuerdo con lo previsto en las 
leyes.

Por su lado, la Constitución Española recoge, en su artículo 149, Competencias 
exclusivas del Estado: 

21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma.

Por ello, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía nos ofrecen la so-
lución al grave problema que supondría la transferencia de esta competencia y los 
medios que prestan este servicio a la Generalitat de Cataluña.

Sería suficiente con la aprobación por el Gobierno de España de la calificación 
legal de interés general de toda la red ferroviaria en todo el territorio nacional que 
en este momento está siendo explotada y gestionada por el Estado, incluida toda la 
red de cercanías de Cataluña.
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Con esta decisión también se acabaría con la incertidumbre de los miles de tra-
bajadores que se verían afectados por esta situación, y ante la que se han opuesto 
con firmeza.

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. Solicitar la aprobación por el Gobierno de España de la calificación legal de 

interés general de toda la red ferroviaria en todo el territorio nacional que en este 
momento está siendo explotada y gestionada por el Estado, incluida toda la red de 
cercanías de Cataluña.

2. Que emita el informe recogido en el artículo 140.3 del Estatuto de Autonomía.
3. Renunciar a realizar gestión alguna relacionada con un posible traspaso de 

cualquier función o medios (especialmente los relacionados con los trabajadores 
que pudieran ser afectados), mientras el Estado tramita la mencionada calificación 
de interés general.

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

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la simbologia i la propaganda política 
als edificis públics de titularitat autonòmica
250-00500/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 34075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre simbología y propaganda política en los edificios públicos de titulari-
dad autonómica, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Generalitat de Cataluña hace muchos años que no respeta la simbología ofi-

cial. En muchas de sus dependencias públicas no están presentes ni la bandera ofi-
cial del Reino de España ni la Senyera. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula 
el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, dispone el conteni-
do, alcance y significado de la bandera de España.

En este sentido, el artículo 1 declara que la bandera de España «simboliza la na-
ción, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y repre-
senta los valores superiores expresados en la Constitución».

Consecuencia de lo anterior, el artículo 3.1 especifica que: «La bandera de Espa-
ña deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los 
edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, 
provincial o insular y municipal del Estado».

Por su parte, el artículo 4 de la misma Ley establece que en las Comunidades 
Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará jun-
tamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito 
territorial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la citada 
ley. Los términos a los que se refiere el artículo 6 citado son los siguientes: 
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Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible 
y de honor y si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocu-
pará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor 
tamaño.

De lo anteriormente expuesto se ha de concluir que tanto las banderas de España 
y de Cataluña deben ondear en el exterior de todos los edificios públicos dependien-
tes de la Generalitat de Cataluña, bien en las fachadas o en mástiles próximos a los 
edificios. Este mandato, dirigido a los máximos responsables de las diferentes con-
sejerías del Gobierno regional, es constitucional y no puede ser eludido por el libre 
criterio de los representantes políticos, ni, por supuesto tampoco, por los empleados 
públicos que estén a su servicio.

La importancia de los símbolos políticos y su trascendencia jurídica ha sido re-
conocida por el Tribunal Constitucional que ha señalado en diversas ocasiones, que 
los símbolos tienen una función significativa e integradora, representativa, e identi-
ficadora de la Comunidad.

En Cataluña no sólo se da esta anomalía en cuestión de simbología. Desde hace 
ya varios años, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña promueve la colocación y 
exposición de lemas o distintivos separatistas relacionados con el proceso indepen-
dentista en los edificios públicos su titularidad. Banderas ilegales «esteladas», in-
mensos lazos amarillos y pancartas con lemas en favor de políticos condenados por 
participar en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, son habituales en edificios 
públicos en Cataluña.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió hace 
pocas semanas una sentencia en la que instaba a una corporación local a dejar de 
exhibir símbolos separatistas que vulneran la neutralidad exigida por ley de las ins-
tituciones públicas. El TSJC recordaba en su sentencia que, sobre bienes de servicio 
público, especialmente en sus fachadas, no pueden colocarse banderas no oficiales, 
así como tampoco carteles o pancartas con un marcado contenido político que pue-
de contravengan la neutralidad en espacios públicos, de la que deben ser garantes 
las administraciones.

En definitiva, la Generalitat de Cataluña debe cumplir con la ley y las sentencias 
judiciales, como base de nuestra democracia, para no atentar contra los principios 
de neutralidad ideológica de los entes públicos, pluralismo político y la libertad de 
pensamiento.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Cumplir la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la ban-

dera de España y el de otras banderas y enseñas.
Segundo. Retirar de manera inmediata toda propaganda y simbología política 

exhibida en los edificios públicos su titularidad.

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

GP VOX
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Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el climateri, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
El funcionament biològic i fisiològic de les persones es diferent segons el seu 

sexe. La promoció de la salut passa, doncs, per tenir en compte aquestes diferencies 
sexuals pel que fa a com es desenvolupen els propis processos biològics, com es ma-
nifesten les malalties i com transcorren els diferents processos relacionats amb els 
efectes dels medicaments en homes i dones.

Atès que les dones representen el 50% de la població, és important tenir una 
atenció centrada en el seu benestar i en els processos relacionats exclusivament en 
les seves característiques biològiques. Dos d’aquests processos són la menstruació 
i el climateri.

El climateri és el període de transició fins que desapareix la menstruació i la 
postmenopausa queda establerta. Dins un context patriarcal, el climateri sovint es 
veu com un estigma social, on les dones aprenen a dissimular la regla o la menopau-
sa per vergonya. Estereotips i prejudicis que no només es refereixen a la capacitat 
reproductiva sinó també a la pròpia salut sexual de les dones.

A més és important entendre el climateri d’una forma diferent per a cada dona, 
en funció dels seus processos i estructures socials i entenent, segons l’informe Con-
cepción sociocultural del climaterio en Occidente, que culturalment a Occident s’ha 
considerat un procés patològic i que, per tant, s’ha de medicalitzat, quan no hauria 
de ser així atès que és un procés natural de la dona de trànsit entre dues edats.

La normalització del climateri i fins i tot ressignificar-lo és una oportunitat de 
les dones per a una major independència. És un deute de la societat cap a les dones.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar estudis específics amb mirada feminista sobre el climateri des de 

l’ICD
2. Promoure polítiques públiques que donin visibilitat al climateri com una opor-

tunitat d’experimentar una relació positiva amb el cos de les mateixes dones, de ma-
jor independència i allunyat dels prejudicis masclistes que s’hi vinculen

3. Dotar de més recursos especialitzats els canals d’informació i assessorament 
sobre menopausa i climateri

4. Apostar per una educació sexual i reproductiva integral, que incorpori un 
tractament feminista de la menopausa i el climateri com un procés important de 
maduresa biològica en la vida de les dones i que incorpori continuar gaudint de la 
sexualitat
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5. Comprometre’s a que els ASIRS donin resposta també a les dones a partir de 
la menopausa i durant la post-menopausa

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2022

Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Assumpta Escarp Gi-
bert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-00502/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la mutilació genital 
femenina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Mutilació genital femenina (MGF) es defineix per l’OMS com «tots els pro-

cediments que de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els 
òrgans genitals femenins». És una pràctica de caràcter sociocultural i molt lligada a 
la tradició i la religió. Una trentena de països d’Àfrica concentren la major incidèn-
cia d’aquesta violència contra les dones, tot i que també es registra en altres parts 
del món.

L’OMS les classifica en diferents tipus. En alguns casos es talla la punta del clí-
toris, n’hi ha que tallen el clítoris i els llavis, i d’altres que fins i tot cusen la vagina. 
La mutilació té greus conseqüències psicològiques i físiques per a la nena: hemor-
ràgies, risc d’anèmia, infeccions. Més tard, poden tenir complicacions al part i difi-
cultats en les relacions sexuals.

La incidència d’aquesta pràctica a Catalunya ha anat disminuint progressivament 
tot i que encara existeix. Segons les dades que proporciona el Govern, la mutilació 
genital femenina s’ha reduït en un 80% en una dècada. Durant el 2021 van detec-
tar-se sis casos a Catalunya, fa deu anys eren 36 casos, tot i que aquesta disminució 
no té en compte els efectes que ha tingut la pandèmia sobre aquesta pràctica, i que 
ha impedit que les famílies tornin al país d’origen per practicar-la.

Més de 6.000 nenes menors de 14 anys procedents de països on es manté 
aquesta pràctica podrien estar en risc a Catalunya. Per tant, és important la coor-
dinació entre serveis socials, salut i Mossos d’Esquadra per impedir que aquesta 
pràctica es realitzi. La mutilació genital és delicte Catalunya i es castiga amb pe-
nes de presó.

La prevenció és vital per eliminar aquesta pràctica. Aquesta es fa des de dife-
rents àmbits: escola, comunitat i assistència sanitària primària. A l’assistència pri-
mària hi ha un document que les famílies firmen a la consulta del pediatra compro-
metent-se a no mutilar les filles, entre d’altres.

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. Oferir una atenció integral a les nenes que estan en risc i a les dones que han 

sofert MGF, garantint l’accés a recursos sanitaris que s’adaptin a les seves necessi-
tats específiques

2. Revisar i actualitzar el Protocol per a l’actuació sanitària per a la MGF amb la 
participació de societats científiques i associacions de dones que treballen en aquest 
àmbit, amb una perspectiva i abordatge integral, que permeti millorar i reforçar els 
canals d’informació en tots els aspectes vinculats a la salut i la sexualitat d’aquestes 
dones.

3. Millorar i harmonitzar la informació, sensibilització i difusió del coneixement 
sobre la MGF entre el personal sanitari d’atenció primària i especialitzada, sobre les 
pautes de detecció, prevenció i atenció integral de la MGF, així com la seva coordi-
nació amb els sistema educatiu i social.

4. Incorporar el rol dels Serveis Socials en la detecció precoç, valoració i inter-
venció en front de la MGF

5. Ampliar els programes de sensibilització i prevenció contra la MGF, orientats 
a la comunitat migrant o amb vincles en països on es practica, fomentant l’establi-
ment d’agents de canvi i treballant amb i des de les organitzacions migrants per im-
plicar a les mares i pares.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el dol perinatal i neonatal
250-00503/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el dol perinatal i ne-
onatal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2020 la taxa de mortalitat perinatal a Catalunya era d’un 4,74. Tot i que hi 

ha hagut una disminució progressiva de la mortalitat perinatal durant aquests dar-
rers anys, encara hi ha una elevada incidència dels casos segons les darreres dades 
de l’Idescat.

El dol gestacional, perinatal o neonatal és el procés de dol que es dona com a 
resultat de la mort d’una criatura en qualsevol moment del període gestacional o 
neonatal. Es considera mort perinatal quan la mort del nadó es produeix a partir de 
les 22 setmanes d’embaràs o amb un pes superior als 500 grams i fins a la prime-
ra setmana de vida. I mort neonatal quan els nounats moren abans d’arribar als 28 
dies de vida.
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La pèrdua perinatal o neonatal és una realitat sovint invisibilitzada socialment. Un 
tema tabú i minimitzat, que provoca dolor i patiment en les famílies que els viuen, 
sovint en soledat.

Les dones i les famílies que viuen aquesta circumstància pateixen un fort im-
pacte emocional des del moment en què reben la notícia i, per això, requereixen un 
acompanyament especial dels professionals de la salut. Cada cop hi ha més profes-
sionals especialitzades, grups de suport i entitats que treballen arreu del territori per 
acompanyar i recolzar les famílies. El mateix Departament de Salut va elaborar una 
Guia d’acompanyament en el dol perinatal el 2016.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Recolza les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort peri-

natal o neonatal, i les acompanya en el seu dol, amb independència del temps trans-
corregut des de la seva pèrdua.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Fer campanyes de sensibilització sobre la mort perinatal i neonatal per visibi-

litzar i donar suport públic a les famílies que sofreixen aquestes pèrdues.
3. Revisar i actualitzar, si escau, la Guia d’acompanyament en el dol perinatal.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a la feina
250-00504/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’assetjament sexual a 
la feina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades de la Macroencuesta 2019, el 40,4% de dones enquestados ha 

sofert assetjament sexual en algun moment de la seva vida; el 18,1% en els darrers 
4 anys i el 10,2% en el darrer any.

L’estudi Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España 
de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i el sindicat CCOO, expo-
sa que pràcticament 1 de cada 4 dones assetjades sexualment ho ha estat dins l’àmbit 
laboral. Les conductes més comuns són acudits de caràcter sexista (83,1%), «piro-
pos» i comentaris sexuals (75%), gestos o mirades insinuants (73%), contacte físic 
(67%) i peticions i invitacions de naturalesa sexual (30,9%).

Quasi la meitat d’aquetes accions han estat realitzades per superior jeràrquics i 
en un 86,1% per homes. Tot i que també poden donar-se en situacions on no existeix 
relació laboral directa entre víctima i persona assetjadora.
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Entre els efectes sobre la salut més comuns d’aquest tipus d’assetjament es troba: 
1) alteracions de la salut psicològica com l’ansietat, la depressió, estats de nervio-
sisme, etc. i 2) trastorns de la salut física com els relatius al son, maldecaps, proble-
mes gastrointestinals, etc. A més d’aquests efectes sobre la salut, també existeixen 
problemes laborals i econòmics. Com per exemple, l’acomiadament voluntari per no 
voler patir més la situació d’assetjament.

7 de cada 10 dones enquestades contesten que no van posar en coneixement 
aquestes situacions principalment per temor a les represàlies. El 76,6% no es va di-
rigir a la representació legal en sol·licitud d’ajuda.

La realitat mostra com es molt difícil aportar proves de la conducta assetjadora, 
així com tenir testimonis que la corroborin. A més, la majoria de dones desconei-
xen que existeixen protocols contra l’assetjament laboral i, encara que els coneguin, 
reconeixen que, en moltes ocasions, no és una garantia o protecció per a elles. Tot 
això, desanima a les víctimes i amb freqüència aquestes conductes es queden sense 
denunciar.

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. Vetllar pel compliment de la legislació estatal i autonòmica envers la obligació 

de disposar d’un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe a l’empresa i per la seva inscripció 

2. Realitzar campanyes informatives, tant a la població general com a les empre-
ses, sobre l’existència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa i dels mitjans i canals dels què disposen les tre-
balladores per denunciar aquestes situacions 

3. Treballar amb els sindicats per crear una figura de referencia al territori que 
serveixi de suport i guia per a les dones treballadores que no s’atreveixen a denun-
ciar casos d’assetjament sexual a la feina.

4. Donar difusió a les empreses de la guia per l’elaboració de protocols de què 
disposen al Departament de treball i donar també difusió dels protocols ja elaborats 
pels sindicats que poden usar de model 

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2022

Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Elena Díaz Torreveja-
no, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els centres de desenvolupament infantil 
i d’atenció precoç
250-00505/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Judit Alcalá González, diputada, Jordi Riba Co-

lom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç són serveis de preven-

ció, detecció, suport a la criança i atenció global als infants amb dificultats o tras-
torns del desenvolupament, o amb risc de patir-los i les seves famílies.

És un servei públic integrat en la cartera de serveis del Departament de Drets So-
cials, depenent de la Direcció general de l’autonomia personal i la discapacitat que, 
actualment, presta atenció a més de 43.000 famílies a l’any que representa un 10% 
dels infants menors de 6 anys de Catalunya.

La xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 
distribuïda per tot el territori compta amb 97 dispositius que son centres amb equips 
multidisciplinaris, composats, per neuropediatres, psicòlegs, fisioterapeutes, logope-
des i treballadors socials, psicomotricistes i pedagogs.

Al llarg dels darrers vint anys, entre 2010 i 2019, els CDIAP ha experimentat un 
creixement d’infants atesos d’un 37% de 30.944 infants a 42.336. No obstant això, el 
nombre d’hores de serveis prestats s’ha incrementat al llarg d’aquest mateix període 
tan sols un 1%, de 1.218.963 hores fins a 1.227.971. Així mateix, la tarifa que perce-
ben per aquests serveis els centres prestadors, s’ha incrementat en un 2%, de 33,47 €  
fins a 34,14 €, mentre l’IPC acumulat ho ha fet un 14%.

Les conseqüències d’aquesta involució és una disminució de la freqüència assis-
tencial, actualment inferior a l’exigida en el catàleg de serveis del Departament i les 
clàusules tècniques de la concertació; un avançament de la finalització de l’atenció 
terapèutica, per sobre de criteris clínics; la impossibilitat d’oferir atenció fins els 6 
anys, com fixa el decret que regula el servei; la disminució de l’atenció indispensa-
ble als infants greument afectats, així com una disminució de la sostenibilitat eco-
nòmica dels CDIAP i un empitjorament de les condicions laborals i econòmiques 
dels professionals.

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. Incrementar el nombre d’hores de prestació de serveis a la Xarxa de CDIAP 

de Catalunya fins adequar-les a l’increment del nombre d’infants atesos respecte 
l’any 2010.

2. Revisar les tarifes que perceben el centres de la xarxa de CDIAP de Catalunya 
d’acord amb els increments experimentats per l’IPC des de l’any 2010.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Judit Alcalá González, Jordi Riba Colom, di-

putats, GP PSC-Units
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat 
i de les entitats públiques que en depenen a l’empresa Appeal 
Agrifood Group del 2017 al 2021
253-00004/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 33221 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

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

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

Exposición de motivos
Solicitud de informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los pagos realizados por 

la Generalidad de Cataluña u órganos dependientes de esta a la empresa Appeal 
Agrifood Group, SL con CIF B67195487 durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021.

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

Propuesta de resolución
Solicitud de informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los pagos realizados por 

la Generalidad de Cataluña u órganos dependientes de esta a la empresa Appeal 
Agrifood Group, SL con CIF B67195487 durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2022
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2022 al 09.03.2022).
Finiment del termini: 10.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.02.2022.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu al Departament de Salut del 2020
253-00005/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 33266 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

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

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

Exposición de motivos
Solicitud de informe de la Sindicatura de Cuentas del Departamento de Salud 

durante el ejercicio 2020.
Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la si-

guiente: 

Propuesta de resolución
Solicitud de informe de la Sindicatura de Cuentas del Departamento de Salud 

durante el ejercicio 2020.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2022
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2022 al 09.03.2022).
Finiment del termini: 10.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.02.2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
dels residus
302-00094/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35436 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 35436)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
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presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00094/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1

1. Reforçar les accions que s’estan duent a terme des del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per reduir el rebuig que acaba en abocadors, 
a l’actualitat el 34%, i garantir que el 2035 no se superi el topall del 10%.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació 
del curs escolar 2022-2023
302-00095/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35449; 35455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35449)

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

Avançar, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (tram. 302-
00095/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 bis

7 bis. Garantir la gratuïtat per a les famílies de l’educació infantil de primer cicle 
a les escoles bressol de titularitat municipal a través de la signatura de nous conve-
nis per al manteniment de les places escolars entre la Generalitat (que aportarà 2/3 
parts del cost) i els diferents ajuntaments (1/3).

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 ter

7 ter. Retornar per pròpia iniciativa als ajuntaments amb qui havia signat conve-
nis per al manteniment de les places escolars de les escoles bressol municipals tots 
els diners que els va deixar a deure a causa d’haver-se’n retirat unilateralment de 
facto.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 quater

7 quater. Aplanar-se en totes les demandes davant els tribunals que els ajunta-
ments hagin interposat pels motius expressats al subpunt anterior, i reemborsar els 

Fascicle segon
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ajuntaments per totes les despeses lligades al procediment judicial en què hagin po-
gut incórrer fins al moment.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 35455)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la planificació del curs escolar 2022-2023 (tram. 
302-00095/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Revisar els suports educatius dels centres de màxima i alta complexitat d’acord 
amb el nou estudi encarregat pel Departament i elaborat amb dades de l’any 2020 i 
desenvolupar un pla estratègic de millora dels centres d’altes complexitat i prevenció 
de l’abandonament escolar prematur amb la participació efectiva dels municipis.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 11

11. Elaborar un pla de xoc social abans d’acabar el curs escolar vigent que in-
corpori la recuperació (progressiva) del el servei de menjador a l’etapa d’educació 
secundària i els ajuts a l’alumnat vinculats a aquest servei per als alumnes que ho 
requereixin, i també, en el marc del debat sobre la reforma horària, avançar l’hora-
ri de menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut i benestar dels joves, i 
d’equitat i eficiència educativa.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els Jocs 
Olímpics d’Hivern
302-00096/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35458; 35459; 35460 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

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

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

PODEM (REG. 35458)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hivern 
(tram. 302-00096/13).

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

De modificació del punt 4 amb l’esmena 1 del GP JxCat i l’esmena 3 del GP 
CUP-NCG

4. Consensuar amb les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva 
incorporació a l’àmbit territorial del procés participatiu i de la consulta popular 
anunciada pel Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, prevista per a la primavera 
d’enguany.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torre, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Re-

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

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI  

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

(REG. 35459)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hivern (tram. 302-00096/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7.b amb l’esmena 7 dels GP ERC i JxCat

7.b. Crear un nou fons d’ajuts a l’estudi per a cicles de formació professional, que 
haurà d’estar plenament operatiu per a les inscripcions del curs 2022-2023, i que in-
corpori ajuts a la mobilitat per als i les estudiants que hagin de residir fora del seu 
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domicili per motiu dels estudis que cursen. Estudiar la possibilitat d’ampliar aquest 
fons als estudis universitaris per al curs 2023-2024.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid 

Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

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

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

PODEM (REG. 35460)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup parlamentari de Junts per Catalunya, Eu-
làlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els Jocs Olímpics d’Hivern (tram. 302-00096/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, 
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
De modificació del punt 6 amb l’esmena 3 dels GR ERC i JXCAT i l’esmena 4 del 
GP CUP-NCG

6. Elaborar, participativament i amb la suficient dotació de recursos, el Pla Es-
tratègic dels Pirineus per al desenvolupament territorial de la vegueria de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran i les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès; d’acord amb 
l’actual context post-pandèmic, de crisi econòmica i d’emergència climàtica. Entre 
d’altres, aquest Pla ha de: 

Esmena 2
GP d’En Comú Podem, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, 
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 6.b amb l’esmena 4 dels GR ERC i JxCat i l’esmena 5 
del GP CUP-NCG

6.b. Definir una estratègia basada en la diversificació dels sectors productius, tot 
superant l’actual situació de dependència del sector turístic i de pèrdua de potencial 
industrial, que comporta una elevada precarietat laboral i condemna a molts joves 
a l’èxode rural. Així mateix, continuar amb el desplegament del programa de digi-
talització amb fibra òptica a totes aquestes zones per assolir un territori connectat 
amb infraestructures digitals

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’una represa econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit 
empresarial i del món laboral
302-00099/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35461 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 35461)

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

cana, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la necessitat d’una represa econòmica justa, sostenible i equi-
tativa del teixit empresarial i del món laboral (tram. 302-00099/13).

Esmena transaccional 1 (entre el punt 1 de la moció i la Esmena 6 del 
GP En Comú Podem)
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una nova lletra g al punt 1

G. Promoure en el Consell del Diàleg Social de Catalunya un procés de con-
certació social entre les organitzacions sindicals i empresarials i el govern per a 
l’elaboració d’una proposta sobre totes les qüestions esmentades i que es presenti a 
aquest Parlament abans de fi d’any per tal de promoure els mesures legislatives ne-
cessàries per implementar els acords que s’assoleixin.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques 
d’habitatge, garantia de drets, desnonaments i persecució del 
moviment en defensa de l’habitatge
302-00100/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 35451)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, porta-
veu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre po-
lítiques d’habitatge, garantia de drets, desnonaments i persecució del moviment en 
defensa de l’habitatge (tram. 302-00100/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 1

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

1. Rebutja els desnonaments de famílies vulnerables i la participació de les uni-
tats antidisturbis del cos de Mossos d’Esquadra seguint ordres judicials en aquests 
desnonaments.

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

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

2. Rebutja la investigació d’activistes en defensa del dret a l’habitatge, com per 
exemple les que s’han portat a terme per part de la Unitat central d’investigació d’ex-
tremismes violents dels Mossos d’Esquadra així com les causes obertes per Fisca-
lia contra activistes i les multes en aplicació de la Llei Mordassa que vulneren drets 
fonamentals.

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

Transacció amb l’esmena 3 del GP d’Esquerra Republicana i el GP de Junts per 
Catalunya.

3. Rebutja les detencions d’activistes sense ordre judicial així com l’activació 
d’ordres de detenció sense cap autorització Judicial per part dels Mossos d’Esqua-
dra i la resta de cossos de seguretat tal com s’han produït on lcs darreres setmanes.

Esmena transaccional 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 4

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

4. Rebutja l’aplicació de la Llei mordassa per part del cos de Mossos d’Esquadra 
contra les mobilitzacions socials i les activistes antidesnonaments i emplaça a la no 
aplicació de la Llei Mordassa contra les mobilitzacions socials i les activistes anti-
desnonaments en exercici dels seus drets fonamentals.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022

Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-
ca Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua 
catalana en el sistema universitari i de recerca
302-00102/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 35445 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.02.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR 

(REG. 35445)

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

lunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes 
presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua ca-
talana en el sistema universitari i de recerca (tram. 302-00102/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar
De modificació del punt 4.c

Garantir el dret a rebre i a impartir la docència universitària en català, així com 
a ser utilitzat per tota la comunitat universitària i de recerca, i que tots els estudis 
de grau es puguin cursar en català, llevat dels casos en què per la seva naturalesa 
requereixi impartir docència en altres llengües.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, 

portaveus
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Renovació de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
395-00264/13

ACORD

Mesa del Parlament, 22.02.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de febrer de 2022, mentre no 
s’acordi la nova regulació per a la millora de la transparència i el dret d’accés a la 
informació, ha acordat designar provisionalment com a membres de l’Òrgan de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el lletrat Mario Núñez Martínez, la 
lletrada Mercè Arderiu i Usart i l’arxiver Jaume Munuera Bermejo.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de febrer de 2022, d’acord 

amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputada al Parlament de Catalunya, d’Eva Parera i Escrichs, del Grup Mixt, amb 
efectes des del dia 22 de febrer de 2022.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

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

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de febrer de 2022, d’acord 

amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputat al Parlament de Catalunya, de Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 18 de febrer de 2022.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

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

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 32357 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Jeannine Abella i Chica
Baixa: Anna Feliu Moragues

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 32978 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Maria Antònia Batlle i Andreu
Baixa: Josep Riera i Font

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 34229 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Joan Canadell i Bruguera
Baixa: Ferran Roquer i Padrosa

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

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 34228 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Jeannine Abella i Chica
Baixa: Anna Feliu Moragues

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 34227 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Jeannine Abella i Chica
Baixa: Anna Erra i Solà

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

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 33844 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la 
representant del Grup Parlamentari d’En Comú Podem a l’Intergrup de Població, 
Desenvolupament i Salut Reproductiva és la diputada Susanna Segovia Sánchez.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00002/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 33845 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la re-
presentant del Grup Parlamentari d’En Comú Podem a l’Intergrup del Poble Gitano 
és la diputada Jessica González Herrera.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 33846 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

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

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la re-
presentant del Grup Parlamentari d’En Comú Podem a l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara és la diputada Susanna Segovia Sánchez.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 14/XIV, d’impuls a la creació 
d’una comissió d’estudi sobre el desplegament d’un sistema educatiu 
inclusiu, i sobre mesures relatives a l’educació inclusiva
290-00005/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33133 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

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 14/XIV del Par-
lament de Catalunya, d’impuls a la creació d’una comissió d’estudi sobre el desplega-
ment d’un sistema educatiu inclusiu, i sobre mesures relatives a l’educació inclusiva 
(tram. 290-00005/13), us informo del següent:

En primer lloc, en compliment de l’apartat a), s’informa que el Departament 
d’Educació està ultimant l’actualització de dades en l’elaboració del mapa territorial 
de recursos per l’alumnat amb necessitats educatives específiques. La seva publica-
ció està prevista al llarg del curs 2021-2022. 

En segon lloc, en relació al compliment de l’apartat b), des del Departament 
d’Educació es continua amb la difusió, adreçada a la comunitat educativa i les fa-
mílies, sobre el què ha d’oferir i garantir l’escola en el marc d’un sistema d’educa-
ció inclusiva, que té com a objectiu vetllar per les oportunitats d’aprenentatge de tot 
l’alumnat.

En aquest sentit, aquest curs escolar s’ha posat en marxa el nou web de preins-
cripció 2021-2022, posant a l’abast de manera accessible tota l’oferta educativa de 
Catalunya: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/. Aquest portal neix de la volun-
tat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció als ensenya-
ments obligatoris amb un gran ventall de continguts de tots els estudis, en diferents 
formats, per a donar resposta als dubtes i donar suport en la tramitació telemàtica 
del procés de preinscripció. A més a més, el web ofereix informació sobre l’educació 
inclusiva a través d’un enllaç al web del Departament d’Educació.

També està prevista la creació de la Taula d’Inclusiva amb l’objectiu d’analitzar i 
avaluar el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
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a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. L’objectiu d’aquest decret és 
fer possible una educació per a tothom en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i 
equitatiu, on tothom pugui participar i aprendre. L’objectiu de la Taula és definir els 
principals reptes i línies estratègiques que serveixin de full de ruta –compartit amb 
entitats de l’àmbit educatiu– del model de sistema educatiu inclusiu.

En tercer lloc, pel que fa al compliment de l’apartat c), s’informa que el passat 14 
d’abril es va publicar la Resolució EDU/1010/2021, de 9 d’abril, per la qual es dic-
ten instruccions referents a l’organització i el funcionament dels centres d’educació 
especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) sostinguts amb fons públics, 
d’accés públic al portal de l’enllaç següent: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEA-
DOP/PDF/8386/1845668.pdf. En aquest sentit, també es publicarà la convocatòria 
per esdevenir CEEPSIR.

En relació al compliment de l’apartat d), s’informa que l’article 15 del Decret 
284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial regula 
que el Departament d’Educació ha d’establir el marc reglamentari de les modifica-
cions curriculars que facilitin l’assoliment dels objectius establerts per a la formació 
professional inicial per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Aquestes modificacions poden ser proposades pel mateix alumnat –o pels pares/
mares/tutors legals si és menor d’edat– o pel centre educatiu, a proposta de l’equip 
docent, vistes les necessitats educatives específiques i les competències professio-
nals que ha d’assolir en el cicle formatiu. La modificació curricular s’ha de fona-
mentar, per una banda, en les condicions de l’alumnat d’acord amb la documentació 
acreditativa de les causes que motiven la petició i, per l’altra, en el nivell de modifi-
cació amb relació al grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge, els continguts i 
la temporalització dels mòduls professionals o unitats formatives.

D’altra banda, l’estructura modular dels cicles formatius ja permet que l’alumnat 
pugui realitzar una matrícula parcial per mòduls professionals o unitats formatives, 
completant el cicle formatiu en més de dos cursos acadèmics.

En relació als Itineraris formatius específics, el curs 2019-2020 ja es va iniciar 
el perfil professional d’Auxiliar en Manteniment d’instal·lacions esportives. Aquest 
curs 2021-2022 s’ha iniciat el nou perfil professional d’Auxiliar en Serveis de Res-
tauració i Elaboració d’Àpats.

Per últim, en relació al compliment de l’apartat e), el Departament d’Educació ha 
ofert i segueix oferint formacions per tal de donar eines en matèria d’organització, 
mètodes i estratègies per implementar una aula inclusiva. La formació Oportunitats 
d’Aprenentatge per a tothom ja ha complert la 9ena edició i s’ofereix via telemàtica 
cada curs en tres edicions: primer torn al setembre, segon torn al gener i intensiu al 
mes de juliol.

El Departament també imparteix diversos cursos dirigits al professorat –tant 
d’educació secundària, de batxillerat com de formació professional– per fomentar 
un sistema educatiu inclusiu. Alguns d’aquests cursos han estat: «La Formació Pro-
fessional i els Ensenyaments de Règim Especial des d’una perspectiva inclusiva» 
(amb edicions l’any 2020 i el 2021) i «Mirades i eines per a una Formació Professi-
onal exitosa i inclusiva» (edició l’any 2020).

Durant el vigent curs 2021-2022, s’implementarà el Pla per al disseny Universal 
per a l’Aprenentatge, en la seva totalitat. D’aquesta manera, el professorat tindrà al 
seu abast un marc que facilita l’anàlisi i implementació de solucions per al disseny 
de pràctiques educatives que siguin coherents amb la diversitat de l’alumnat i la va-
riabilitat de l’aprenentatge.

Barcelona, 11 de febrer de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845668.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845668.pdf
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Control del compliment de la Resolució 25/XIV sobre la revisió 
del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
290-00016/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33134 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

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 25/XIV sobre 
la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (tram. 290-
00016/13), us informo del següent:

En relació al compliment del mandat legislatiu establert al punt 2, el Departa-
ment d’Educació ha iniciat les tasques prèvies a la revisió de la regulació del servei 
de transport escolar, amb la creació d’un grup de treball amb representants de les 
entitats municipalistes i dels consells comarcals –ja que són els ens locals en què 
estan delegades les competències sobre aquest servei complementari.

La primera reunió de constitució del grup i determinació dels objectius i metodo-
logia de treball va tenir lloc el passat 26 de gener de 2022, amb la participació d’un 
total de 7 representants dels consells comarcals i 2 de les entitats municipalistes.

Barcelona, 11 de febrer de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 80/XIV, sobre la repressió 
política a Turquia amb relació al cas Kobane
290-00062/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33840 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 80/XIV  
del Parlament de Catalunya, sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas 
Kobane (tram. 290-00062/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment 
corresponent.

Barcelona, 15 de febrer de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
Amb l’objectiu de donar compliment a allò establert a la Resolució 80/XIV, so-

bre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane (tram. 290-00062/13), 
el Govern ha adreçat una carta a la Cònsol General de la República de Turquia, 
l’Hble. Sra. Selen Evcit.

A la carta s’hi adjunta el contingut de la Resolució 80/XIV, que expressa la ne-
cessitat d’obeir el veredicte del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el Sr. Se-
lahattin Demirtaş, així com les consideracions sobre el procediment judicial que 
s’està duent a terme.
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Com a Govern de la Generalitat de Catalunya reiterem el nostre compromís amb 
l’Estat de dret, la separació de poders i la protecció de les minories com a fonaments 
del nostre sistema democràtic.

Barcelona, 14 de febrer de 2022
Gerard M. Figueras i Albà, secretari d’Acció Exterior del Govern

Control del compliment de la Resolució 93/XIV, sobre les residències 
de referència per a persones grans sordes
290-00074/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33085 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

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 93/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre les residències de referència per a persones grans sordes, us informo del 
següent:

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en l’article 50.6, que els poders 
públics han de garantir l’ús de la llengua de signes catalana (LSC) i les condicions 
que permetin assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta 
llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. La Llei 17/2010, 
de 3 de juny, de la llengua de signes catalana desenvolupa el precepte estatuari i la 
regula com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants 
de Catalunya.

Per a poder desenvolupar una acció de Govern en l’àmbit de la llengua de signes 
catalana, el Govern s’ha de dotar d’instruments de planificació lingüística general 
consistents en programes periodificats, per tal d’establir els objectius i les mesures 
més convenients en cada moment i avaluar-ne els resultats. L’elaboració dels instru-
ments de planificació ha d’ésser concertada amb els diversos agents i col·lectius im-
plicats. Per això cal disposar d’un instrument d’anàlisi específic relatiu a la llengua 
de signes catalana i la comunitat signant, que tingui en compte les característiques 
fenomenològiques de socialització de les persones signants (sordes i sordcegues), 
principalment de caràcter urbà. Fins ara, les úniques dades oficials sobre persones 
sordes i sordcegues tenen a veure amb els graus de discapacitat auditiva reconeguda 
en els quals, a més de les persones pròpiament sordes i sordcegues, també hi figuren 
altres persones que per raó d’edat o altres patologies han patit una pèrdua notòria de 
capacitat auditiva.

En aquest sentit, el Departament de Cultura, el Departament de Drets Socials i  
l’Idescat impulsen la realització d’un estudi específic sobre la comunitat signant  
i usuaris de la llengua de signes catalana, que s’ha inclòs en el Pla d’actuació esta-
dística anual per al 2022 (Decret 1/2022, de 4 de gener, pel qual s’aprova el Progra-
ma anual d’actuació estadística per a l’any 2022). La finalitat d’aquest nou instru-
ment és disposar d’una estadística fiable, que permeti una adequada orientació de 
la política lingüística del Govern pel que fa a la llengua de signes catalana. Aquest 
estudi es desenvoluparà al llarg del 2022 i es preveu tenir resultats els 2023. Amb 
tot, cal dir que el caràcter i metodologia estadística d’aquest estudi fa que la mostra 
de persones a enquestar, d’entre les persones amb discapacitat auditiva reconeguda, 
s’estableixi a partir d’un procés aleatori de selecció. La mostra s’establirà per fran-
ges d’edat i inclourà també persones sordes grans, però no podrà abordar en exclusi-
va, la situació concreta d’usuaris signants en residències de persones grans.
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El Departament de Drets Socials, i concretament la Direcció General de l’Auto-
nomia Personal i la Discapacitat, respecte a la situació concreta d’usuaris signants 
en residències de persones grans, a banda de portar a terme les actuacions neces-
sàries per facilitar la formació a tots els i les professionals que la requereixin, està 
elaborant un qüestionari destinat a les residències, amb l’objectiu de determinar-ne 
el nombre d’usuaris signants, i quants professionals hi ha amb les habilitats especí-
fiques per atendre’ls. Evidentment, tot això amb la intenció de millorar l’atenció als 
usuaris de residències per a gent gran que s’expressen en llengua de signes, i facilitar 
l’acompanyament i el manteniment de la xarxa social d’aquestes persones, i amb la 
voluntat de prendre les decisions que es considerin més adients, un cop es valorin 
les dades recollides.

Finalment, i específicament al voltant de facilitar la formació de tots els i les 
professionals, el Gabinet Tècnic del Departament de Drets Socials programa anual-
ment, diverses activitats adreçades als professionals de Sistema català de serveis so-
cials a l’entorn del coneixement de sistemes alternatius de comunicació i de recursos 
de suport a la comunicació, així com de metodologies específiques que facilitin la 
comunicació amb les persones sordes i amb d’altres persones amb dèficits que els 
dificulten la comunicació.

En concret, els cursos adreçats als professionals de les residències per a persones 
grans han versat doncs, en els darrers anys, a l’entorn de tècniques de comunicació 
diverses, no específicament o només de llenguatge de signes, sinó de tot tipus de sis-
temes i eines per facilitar la comunicació entre usuari i professional, amb l’objectiu 
final de millorar la qualitat de l’atenció, amb continguts com els següents:

– Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació: tècniques de comuni-
cació en l’àmbit de la dependència, gestos, el llenguatge corporal, el llenguatge de 
signes, els taulers de comunicació amb dibuixos i símbols, els pictogrames, aparells 
específics electrònics entre d’altres. Els professionals els utilitzen per atendre les 
persones amb deficiència sensorial, deficiència visual o amb dificultats en les àrees 
motrius, cognitives o de llenguatge.

– L’Estimulació basal: és un concepte de referència en l’acostament a qualsevol 
persona que tingui necessitat de suport continuat o puntual en els àmbits de la per-
cepció, la comunicació i el moviment. És una forma de comunicació global, a partir 
del propi cos per a persones amb greus limitacions. És una forma de potenciació de 
la comunicació, la interacció i el desenvolupament orientada en totes les seves àrees, 
a les necessitats bàsiques de l’ésser humà. S’entén que és un sistema de comunicació 
perquè ofereix formes d’apropament i comunicació amb persones amb pluridiscapa-
citats a partir del contacte i la proximitat corporal.

– Snoezelen: és una intervenció destinada a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, demència i/o Alzheimer i alteracions senso-
rials que impliquen, també, dificultats emocionals i/o conductuals. Es tracta de pro-
porcionar, en uns entorns especialment dissenyats, l’oportunitat de que la persona 
disposi d’un espai i un temps de benestar, de relaxació i de contacte amb l’entorn. 
És també un recurs per comunicar-se, una forma d’aproximar-se diferent, basada 
en l’estimulació multisensorial, prèvia valoració de les capacitats sensorials de la 
persona.

Així mateix, cal considerar també les activitats portades a terme pel centre de 
documentació de serveis socials DIXIT, en relació a la tasca de formació dels i les 
professionals, a través de la realització i publicació de dossiers temàtics, entrades al 
Blog, i/o conferències sobre temes d’actualitat vinculats a l’àmbit de serveis socials, i 
en concret, sobre la problemàtica que ens ocupa, les dificultats de comunicació:

– La sordceguesa (febrer 2019)
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20190219_sordceguesa
– Llibres i biblioteques inclusius (octubre 2017)

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F20190219_sordceguesa&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OHj3OM%2FJ7234AdLNAfdb05TrpyJLp0aV0S%2FXopkzP0U%3D&reserved=0
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https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20171019_llibres_biblioteques_inclu-
sius

– Tècniques augmentatives de comunicació (gener 2015)
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20150113_tecniques_augmentatives_

comunicacio
– Un món més accessible gràcies a les aplicacions (març 2021)
https://dixit.blog.gencat.cat/2021/03/04/un-mon-mes-accessible-graci-

es-a-les-aplicacions/
– Informació accessible sobre la COVID-19 (maig 2020)
https://dixit.blog.gencat.cat/2020/05/04/informacio-accessible-sobre-la-covid-19/
(es fa referència a un servei d’atenció psicològica telemàtica per a persones sor-

des)
– Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana en línia (desembre 2017)
https://dixit.blog.gencat.cat/2017/12/05/vocabulari-basic-de-la-llengua-de-sig-

nes-catalana-en-linia/
– Conferències sobre «Modulació pedagògica: família, discapacitat i comunica-

ció» (març 2017 i febrer 2019)
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/02032017_conferencia_modulacio_pe-

dagogica
I en darrer lloc, el Departament de Drets Socials concedeix el reconeixement de 

la formació d’interès en serveis socials, a les activitats de formació continuada que 
tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels 
serveis socials i promoure la qualitat de la formació. Específicament, sobre el llen-
guatge de signes s’ha atorgat el reconeixement a les següents activitats:

– Curs A1. Introducció bàsica a la comunicació en llengua de signes catalana 
Modalitat on-line, diverses edicions (de setembre 2021 a juny de 2022) Associació 
APSO per a la Formació en Llengua de Signes

– Mòdul A. Iniciació a la llengua de signes catalana Modalitat on-line, diverses 
edicions (de setembre 2021 a juliol de 2022) Associació APSO per a la Formació en 
Llengua de Signes

– Curs psicosociologia de la comunitat sorda Modalitat on-line, diverses edici-
ons (d’octubre 2021 a juliol de 2022) Associació APSO per a la Formació en Llen-
gua de Signes

https://associacioapso.com/cursos-online
– Introducció bàsica a la comunicació amb la Llengua de Signes Catalana. 90 

hores Modalitat on-line i presencial, diverses edicions de novembre de 2021 a juny 
de 2022 FESOCA Federació de persones sordes de Catalunya

– Introducció bàsica a la comunicació amb la Llengua de Signes Catalana. 120 
hores Modalitat on-line i presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny 
de 2022 FESOCA Federació de persones sordes de Catalunya

– Gramàtica i lèxic de la Llengua de Signes Catalana. 120 hores Modalitat on-
line i presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny de 2022 FESO-
CA Federació de persones sordes de Catalunya

– Domini i habilitat de la Llengua de Signes Catalana. 120 hores Modalitat on-
line i presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny de 2022 FESO-
CA Federació de persones sordes de Catalunya

– Ampliació i aprofundiment de la Llengua de Signes Catalana. 120 hores Mo-
dalitat on-line i presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny de 2022 
FESOCA Federació de persones sordes de Catalunya

– Consolidació de la Llengua de Signes Catalana. 120 hores Modalitat on-line i 
presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny de 2022 FESOCA Federa-
ció de persones sordes de Catalunya

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F20171019_llibres_biblioteques_inclusius&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ll%2BDsWbqxPEtKnni4EVGh1I6bMdtFfd%2Fsz8o1VuNeWo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F20171019_llibres_biblioteques_inclusius&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ll%2BDsWbqxPEtKnni4EVGh1I6bMdtFfd%2Fsz8o1VuNeWo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F20150113_tecniques_augmentatives_comunicacio&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ThkEDkG0oVxzaqbIKdDhoVXc7z4fWSDMjkRmw%2FOoc4s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F20150113_tecniques_augmentatives_comunicacio&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ThkEDkG0oVxzaqbIKdDhoVXc7z4fWSDMjkRmw%2FOoc4s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.blog.gencat.cat%2F2021%2F03%2F04%2Fun-mon-mes-accessible-gracies-a-les-aplicacions%2F&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0NmpGXFTqgudJiQUJkRk4IMBocX%2Bttw4kaEGFEbqWFU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.blog.gencat.cat%2F2021%2F03%2F04%2Fun-mon-mes-accessible-gracies-a-les-aplicacions%2F&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0NmpGXFTqgudJiQUJkRk4IMBocX%2Bttw4kaEGFEbqWFU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.blog.gencat.cat%2F2020%2F05%2F04%2Finformacio-accessible-sobre-la-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BOLMBbYoIgXUTQw9xNcvkzR6QWUwadwZBWchNhAvThE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.blog.gencat.cat%2F2017%2F12%2F05%2Fvocabulari-basic-de-la-llengua-de-signes-catalana-en-linia%2F&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tqW%2BQOWG48boYlYE6ke7OotP5DScoCbc4uH7%2Bc0WZQY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.blog.gencat.cat%2F2017%2F12%2F05%2Fvocabulari-basic-de-la-llengua-de-signes-catalana-en-linia%2F&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C7ff8b0c5edf8440b1b7908d9e7c64fd6%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795661194893540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tqW%2BQOWG48boYlYE6ke7OotP5DScoCbc4uH7%2Bc0WZQY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F02032017_conferencia_modulacio_pedagogica&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C0ede021e98bd47d9283c08d9e7d71037%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795733146337789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7v6hCdcqSqvpKsY49mmuCTIxAJVapiVR2mLHgYjhPM4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdixit.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2FArticle%2F02032017_conferencia_modulacio_pedagogica&data=04%7C01%7Cpferrer%40gencat.cat%7C0ede021e98bd47d9283c08d9e7d71037%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637795733146337789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7v6hCdcqSqvpKsY49mmuCTIxAJVapiVR2mLHgYjhPM4%3D&reserved=0
https://associacioapso.com/cursos-online
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– Aprofundiment de la Llengua de Signes Catalana. 120 hores Modalitat on-line 
i presencial, diverses edicions de setembre de 2021 a juny de 2022 FESOCA Fede-
ració de persones sordes de Catalunya

http://www.fesoca.org/es/cursos-lsc/
– Quan el cos parla. Anàlisis i estratègies de comunicació no verbal Modalitat 

on-line, diverses edicions d’octubre de 2021 a desembre de 2022 Associació per al 
Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa

https://www.prisma.cat/cursos/comunicacio-no-verbal-analisi-estrategies
– Llengua de signes B2. Nivell bàsic Semintensiu, de setembre de 2022 a gener de 

2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes
– Llengua de signes B2. Nivell elemental Semintensiu, diverses edicions, de gener 

de 2022 a gener de 2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua 
de Signes

– Llengua de signes C1. Nivell avançat Semintensiu, de setembre de 2022 a gener 
de 2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes A1. Nivell inicial Diverses edicions, d’octubre de 2022 a 
maig de 2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes B1. Nivell elemental D’octubre de 2022 a maig de 2023 
AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes B1. Nivell intermedi D’octubre de 2022 a maig de 2023 
AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes C1. Nivell avançat D’octubre de 2022 a maig de 2023 
AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes A1. Nivell inicial Intensiu, de juny a juliol de 2022 AUELS 
Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes A2. Nivell bàsic Intensiu, de juny a juliol de 2022 AUELS 
Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes B1. Nivell elemental Intensiu, de juny a juliol de 2022 
AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes B2. Nivell intermedi Intensiu, de juny a juliol de 2022 
AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de signes C1. Nivell avançat Intensiu, de juny a juliol de 2022 AUELS 
Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Taller de conversa en LSC Juliol de 2022 AUELS Associació d’usuaris i estu-
diants de la Llengua de Signes

– Metodologia de la intervenció i estratègies per a l’atenció a l’alumnat sord Juli-
ol de 2022 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

– Curs d’introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana 
Diverses edicions, de gener a desembre de 2022 AUELS Associació d’usuaris i es-
tudiants de la Llengua de Signes

– Llengua de Signes A1. Nivell inicial Diverses edicions (semintensiu), de gener 
de 2022 a gener de 2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua 
de Signes

– Llengua de Signes A2. Nivell bàsic Diverses edicions (semintensiu), de gener 
de 2022 a gener de 2023 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua 
de Signes

– Llengua de Signes B1. Nivell bàsic Diverses edicions (semintensiu), de gener 
a juliol de 2022 AUELS Associació d’usuaris i estudiants de la Llengua de Signes

https://www.auelsignes.org/

Barcelona, 10 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

http://www.fesoca.org/es/cursos-lsc/
https://www.prisma.cat/cursos/comunicacio-no-verbal-analisi-estrategies
https://www.auelsignes.org/
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Control del compliment de la Resolució 115/XIV, sobre el model 
de treball protegit
290-00091/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33865 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i 

per tal de donar compliment a la Resolució 115/XIV, sobre el model de treball pro-
tegit (tram. 290-00091/13), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Treball articularà els grups de treball i els meca-
nismes de participació necessaris per tal d’elaborar el model de treball protegit a 
Catalunya de manera que es recullin, valorin i integrin, d’acord amb l’estratègia de 
Govern, la normativa aplicable i les disponibilitats pressupostàries, les propostes i 
aportacions realitzades per totes les parts interessades.

Des de la Secretaria de Treball s’ha enviat una carta al Ministeri de Treball i 
Economia Social amb el contingut íntegre del punt 2 de la Resolució instant al Mi-
nisteri a que actuï.

Barcelona, 15 de febrer de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 136/XIV, sobre la feminització 
de la pobresa
290-00108/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 33124 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

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 als apartats a, b i c de la Resolució 
136/XIV, sobre la feminització de la pobresa (tram. 290-00108/13), us informo del 
següent:

Al Pla de Govern es va detallar com un dels eixos a assolir la promoció d’una 
economia basada en la justícia de gènere que garanteixi la democratització de les 
cures i l’equitat en els treballs.

Les mesures que acompanyaven aquest eix eren diverses. Una de les més relle-
vants era la lluita contra la feminització de la pobresa i la precarització econòmica de 
les dones. I per aconseguir-ho es marcava com a objectiu la implementació de plans 
d’ocupació específics per a dones, amb atenció especial a les dones joves, les dones 
trans, les dones que es troben ocupades en l’àmbit de la cura i l’atenció a les perso-
nes, i les dones majors de 45 anys, i establir processos de qualificació per acredita-
ció de competències i processos de regularització. I així s’ha fet, amb el pla de xoc 
en polítiques actives d’ocupació que ha impulsat el Govern per afavorir la formació 
i ocupació, especialment entre els grups amb més dificultats d’accés al món laboral. 
Es preveu que el pla, dotat amb 917 milions d’euros, arribi a 263.000 beneficiàries, 
un 80% més que l’any passat. Aquest Pla compta amb mesures específicament per 
les dones com ho és el Programa Dona. En aquest programa s’hi destinen 21 milions 
d’euros per a dones en situació de violència masclista, dones majors de 45 anys i fa-
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mílies monomarentals, dones en situació de discriminació per lloc de procedència, 
ètnia o religió, entre altres col·lectius especialment vulnerables, com ara les dones en 
risc de caure en situació d’atur de llarga durada i que no són perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi ni d’ajuts. En aquest programa, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) subvenciona a ajuntaments i a entitats sense afany de lucre un con-
tracte de 12 mesos de durada acompanyat d’un programa formatiu.

A la vegada també s’han desplegat altres programes i iniciatives destinats a mi-
llorar l’ocupabilitat de les dones des del SOC. S’ha avançat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les polítiques d’ocupació, a través del Pla de Desenvolupa-
ment de les Polítiques d’Ocupació (PDPO) 2021-2022 que és un dels instruments es-
tratègics de planificació del SOC i que progressa en la incorporació transversal de la 
perspectiva de gènere. Aquest Pla s’elabora de forma conjunta entre SOC i la resta 
d’entitats que formen part del Consell de Direcció del SOC: les entitats municipalistes 
i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya. A més 
en els treballs per elaborar la nova Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) també 
es té en compte, des de l’inici, la incorporació de la perspectiva de gènere.

Paral·lelament, s’han elaborat, a partir de diversos programes, actuacions per la 
igualtat de dones i homes en les polítiques actives d’ocupació. En primer lloc, en 
els programes de desenvolupament local com són Treball als barris (SOC-Projec-
te Treball als Barris) i Treball a les set comarques (SOC-Projecte Treball a les set 
Comarques) es troben dispositius d’inserció laboral per a dones en situació d’atur 
de llarga durada, en situació de reincorporació al mercat de treball i dones que han 
patit violència masclista. Així també dones procedents de sectors en reestructuració 
i amb baixa qualificació professional. També es desenvolupen accions per combatre 
la fractura digital social i de gènere.

En segon lloc, una eina de la qual s’ha dotat l’executiu és el programa de suport 
a les dones en els àmbits rural i urbà (SOC-Dones àmbit rural i urbà), en el marc 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Les persones destinatàries són 
dones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al SOC, residents, prefe-
rentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. L’objectiu del programa és mi-
llorar la capacitació i l’ocupabilitat de les dones residents en aquests municipis per 
facilitar-los l’accés al mercat de treball, sobretot en ocupacions d’economia verda i 
digitals, a través d’itineraris personalitzats d’orientació i acompanyament.

Per a la realització d’accions formatives per a l’adquisició i millora de competèn-
cies digitals per a l’ocupació es compta amb el programa ADA (SOC-ADA), adreçat 
a dones, prioritàriament no ocupades, de municipis de menys de 30.000 habitants, 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, s’ofereix formació no 
formal vinculada a competències digitals, de qualsevol família professional.

A més, destacar, que en el programa 30 Plus (SOC-30 PLUS) es prioritza a les 
dones en situació de violència masclista o supervivents d’aquesta. Aquest programa 
pren com a punt de partida les necessitats reals de les empreses, se seleccionen les 
persones més adients per a aquestes vacants i se’ls facilita la formació específica 
més adequada per desenvolupar correctament les tasques que es demanen.

Per altra banda, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament d’Em-
presa i Treball també estan avançant en altres actuacions destinades a la incorpora-
ció de les dones en sectors productius fortament masculinitzats. Concretament, en 
el marc Pacte Nacional per a la Indústria, a través de la realització de processos par-
ticipatius sobre impactes de gènere en diferents àmbits ocupacionals, mitjançant els 
quals es podran identificar els reptes respecte a la situació de les dones en aquests 
àmbits i les oportunitats de millora pel que fa a la generació d’ocupació i accés a 
càrrecs de decisió per a més dones.

En referència a l’apartat de la resolució que demana desenvolupar accions d’in-
formació sobre el dret que tenen les cuidadores no professionals a subscriure un 
conveni especial amb la Seguretat Social per a cobrir la jubilació i la incapacitat a 
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càrrec del finançament de l’Estat, tal com estableix el Reial decret llei 6/2019, de l’1 
de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes en el treball i l’ocupació, la Secretaria de Treball destaca que la 
competència d’aquesta qüestió recau sobre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social 
i Migracions. Tot i això, a la pàgina web del departament d’Empresa i Treball es pot 
trobar informació sobre el tipus de contractes, informació pels ocupadors i ocupa-
dores i treballadors i treballadores, així com informació bàsica del servei a la llar.

Pel que fa a la petició de redactar un estudi d’impacte de gènere de la crisi pro-
vocada per la Covid-19, cal posar en relleu que el Govern ja va elaborar i publicar 
un estudi de l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19 amb perspectiva de gè-
nere per analitzar des del primer moment quina era la situació. L’estudi va ser pre-
sentat el juny del 2020. A finals d’aquell mateix any, l’Institut Català de les Dones 
(ICD) va elaborar un altre informe sobre l’impacte de gènere de la Covid-19. Aquest 
estudi de l’ICD tenia dos apartats que corresponen amb l’objectiu d’aquesta resolu-
ció. Per una banda, el punt 3. Covid-19, ús del temps i corresponsabilitat i per l’altra 
el punt 4. Desigualtats de gènere en l’àmbit laboral durant la Covid-19.

En la Resolució 88/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les dones en situació 
de vulnerabilitat econòmica, com a resposta una iniciativa presentada pel mateix 
grup parlamentari que la resolució que aquí ens ocupa, el Departament d’Igualtat i 
Feminismes ja va informar de diverses accions desenvolupades pel govern per evi-
tar que la càrrega de cures faci augmentar la desigualtat entre homes i dones, que 
l’ocupació femenina trigui més a recuperar-se i que augmenti la precarietat en els 
treballs que fan de manera majoritària les dones.

Tal com s’informava, no es pot obviar l’impacte de la situació actual de pandè-
mia global que hem viscut com a país. Aquesta, entre altres qüestions, ha contribuït 
a una major càrrega de treball de les dones i més pobresa de llur temps, evidenciant 
que la falta de disposició de temps és un factor de desigualtat que no és aliè a la di-
visió sexual del treball que assigna a les dones el treball domèstic i de cures.

Amb el programa Temps x Cures el Govern respon a necessitats quotidianes de 
conciliació de la vida laboral i familiar i, alhora, impulsa un canvi estructural res-
pecte les cures. Concretament, l’executiu es corresponsabilitza de la cura d’infants i 
adolescents de 0 a 14 anys, amb una inversió de més de 20 milions d’euros pel 2022 
que es finança a través del Pla Corresponsables (2021-2023). I això es du a terme 
amb plena col·laboració amb els ens locals, tot facilitant que els municipis identifi-
quin quins són els serveis que millor s’adapten a les necessitats de cures i de temps 
de la seva població, i des del Departament d’Igualtat i Feminismes s’impulsa, es co-
ordina i s’acompanya el desplegament d’aquests serveis per part dels municipis de 
més de 20.000 habitants i dels Consells Comarcals a la resta de municipis. En aquest 
darrer cas, la transferència de fons té en compte particularitats territorials com la 
dispersió geogràfica, la deficiència de la xarxa de transport col·lectiu, la singularitat 
dels micropobles, les situacions de ruralitat, o el risc de despoblament.

Per fer passos endavant en l’equitat en els treballs, des del Departament d’Igual-
tat i Feminismes també s’estan portant a terme un conjunt d’actuacions encaminades 
a avançar en aquest sentit, com ara la creació i actualització d’eines per a l’elabora-
ció de plans d’igualtat relacionades amb la superació de la bretxa salarial, així com 
la formació a empreses i agents socials en el seu ús i aplicació. Amb motiu de l’en-
trada en vigor de la nova normativa sobre plans d’igualtat i igualtat salarial, s’han 
incrementat significativament les accions d’assessorament i formació a les empreses 
i ens públics en aquestes matèries. Al llarg de 2021 més de 4.200 persones han par-
ticipat en els cursos organitzats per la Direcció general de Cures, Organització del 
temps i Equitat en els treballs.

Barcelona, 11 de febrer de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 169/XIV, sobre el reforç 
de l’intercanvi d’informació sobre violència masclista
290-00139/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34116 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

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 169/XIV, sobre el 
reforç de l’intercanvi d’informació sobre violència masclista (tram. 290-00139/13), 
us informo del següent:

El Departament de Justícia ja té un conveni amb el Ministeri d’Interior i està 
connectat al Sistema Integral de Violència de Gènere (Sistema VioGén), mitjançant 
el qual, amb l’objectiu de garantir la protecció de les víctimes de violència de gène-
re, es comparteixen les dades dels moviments dels agressors i els canvis de residèn-
cia de les víctimes.

També mantenim un acord amb el Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) del País 
Basc, amb el qual establim una coordinació i intercanviem informació, de la matei-
xa manera que es fa amb el Sistema VioGén.

Barcelona, 17 de febrer de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XIV, sobre les prioritats 
en el sector agrari i agroalimentari i el món rural
390-00020/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33554 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 20/XIV, sobre les prioritats en el 
sector agrari i agroalimentari i el món rural (tram. 390-00020/13), us informo del 
següent:

En relació amb l’apartat a), l’Observatori Agroalimentari de Preus va iniciar 
l’any 2017 la publicació dels primers preus de referència per a la fruita de pinyol 
(preus de préssec, paraguaià i nectarina obtinguts en base a les informacions faci-
litades per les principals centrals hortofructícoles que representen un percentatge 
significatiu de la producció de Catalunya) donant resposta al compromís del Depar-
tament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) amb el sector per 
dotar de mecanismes que fessin més transparent la informació sobre l’evolució dels 
preus al llarg de tota la cadena.

Posteriorment es van anar incorporant els sectors de la fruita de llavor (poma i 
pera) i de la fruita seca (ametlla i avellana). Al llarg d’aquests anys s’ha anat conso-
lidant la informació aportada a l’Observatori, amb diverses millores en la captura 
dels preus, i desenvolupant una aplicació informàtica en línia la qual està en continua 
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adaptació i en fase de millora amb l’objectiu de facilitar la recollida de preus seguint 
els acords arribats amb els sectors que actualment conformen l’Observatori.

D’acord a aquesta evolució, hi ha la previsió d’ampliar l’abast de l’Observatori 
a més sectors que siguin d’especial interès pel Govern, d’acord a l’estudi de la seva 
viabilitat econòmica i les necessitats del mercats i tenint en compte les disponibili-
tats pressupostàries i de personal per dur a terme aquesta tasca.

Per altra banda, és necessari esmentar que la modificació de la coneguda com a 
Llei de la cadena alimentària (Ley 12/2013), a través del Real Decreto-ley 5/2020, ha 
incorporat, amb la finalitat d’evitar la destrucció de valor al llarg de la cadena ali-
mentària, que cada operador haurà de pagar a l’operador immediatament anterior un 
preu igual o superior al cost efectiu de producció d’un producte determinat.

En relació amb aquesta modificació, està previst que el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca i Alimentación (MAPA) elabori referències de costos variables i dispo-
si d’informació actualitzada del procés de formació de preus al llarg de la cadena, 
oferint a les comunitats autònomes la seva participació per col·laborar en l’elaboració 
d’aquestes referències.

El MAPA ha iniciat els estudis de tres observatoris (llet, oli i vi) i per part del 
DACC s’han encarregat estudis de fruita de llavor (poma i pera) i fruita de pinyol 
(préssec i nectarina). Això no obstant, cal tenir en compte la dificultat per determi-
nar aquests costos efectius de producció dels diferents sectors agroalimentaris ja que 
són complexos i tenen una variabilitat molt alta, tant per a zones com per a tipus de 
cultiu, a més d’altres factors externs, com per exemple la modificació d’una campa-
nya a una altra, o d’una superfície a una altra.

Cal apuntar que actualment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural DACC disposa de la informació de la Xarxa Comptable Agrària de 
Catalunya (XCAC), amb dades de costos inherents a la producció d’una mostra d’ex-
plotacions de diferents sectors productius a Catalunya. Aquestes dades han servit 
com a referència de dades econòmiques per a l’estudi de cadena de valor per fruita 
de llavor i fruita de pinyol. La darrera informació disponible correspon a l’exercici 
comptable 2019, i durant el mes de febrer ja es podrà comptar amb els resultats de 
l’exercici comptable 2020. La voluntat és reforçar la informació que aporta la XCAC 
en els propers anys, ampliant a més sectors i explotacions per poder obtenir, no no-
més informació dels costos de producció, sinó una informació completa de la renda 
de les explotacions agràries de Catalunya i de l’impacte que la política agrària pro-
dueix en elles.

Finalment, és necessari recordar que des del Pla Estratègic de l’Alimentació de 
Catalunya 2021-2026 (PEAC) s’està treballant per l’establiment de la metodologia 
de càlcul de preus justos. Entre les estratègies, encaminades a aconseguir millorar 
l’equilibri de la cadena agroalimentària, se’n planteja una d’específica i urgent relati-
va a la cadena de valor de la llet com a mesura de suport i recuperació del sector, el 
qual està travessant una difícil situació a causa principalment del desequilibri entre 
els costos de producció i els preus que perceben els productors. En aquest sentit, en 
el marc de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques de Catalunya (CBPC) es desenvo-
luparà una metodologia de fàcil aplicació per l’estimació dels costos de producció 
de la llet, que facilitarà al ramader el càlcul dels seus costos d’explotació (de produc-
ció), d’acord amb el previst a l’Acord i la Llei de la Cadena Alimentària. Per imple-
mentar aquesta eina s’iniciarà per una prova pilot per establir una metodologia pel 
càlcul dels costos de la producció de la llet que cada productor es podrà calcular i, 
posteriorment, la previsió és ampliar-ho a d’altres sectors productius.

Referent a l’apartat b), l’horitzó temporal previst per al Pla General de Política 
Forestal de Catalunya és el període 2022-2032, i actualment s’està actualitzat el con-
tingut del Pla i elaborant la documentació necessària per a poder presentar-la a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural perquè pugui dur a terme 
l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla. Una vegada estigui aprovada l’Avaluació 
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Ambiental Estratègica i el propi Pla, es podran desenvolupar el conjunt d’accions 
previstes en el mateix.

Pel que fa a l’apartat c) i referent al desenvolupament del Pla Estratègic de l’Ali-
mentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC), en primer lloc, el Consell Català de 
l’Alimentació és un òrgan col·legiat d’assessorament i de participació institucional 
adscrit al departament competent en matèria d’alimentació, qualitat i indústries 
agroalimentàries que no té associada cap partida pressupostària. Formen part del 
Consell les organitzacions professionals agràries més representatives, i també re-
presentants de les institucions, els col·legis professionals i les associacions l’activitat 
de les quals té relació directa amb la sostenibilitat, la responsabilitat social corpo-
rativa, la qualitat, la gastronomia, la competitivitat i la internacionalització de l’ali-
mentació.

El Consell té l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes de caire empresarial, tec-
nològic, social, ambiental, i de sostenibilitat, fomentant la competitivitat empresa-
rial, la qualitat agroalimentària i l’economia circular, reptes als quals ha de fer front 
el sector agroalimentari català, perquè s’abordin de forma activa, previsora, eficaç, 
equilibrada i sostenible.

El Consell Català d’Alimentació està format per les comissions següents: Comis-
sió de la Cadena Agroalimentària, Comissió de Competitivitat i Internacionalització 
Alimentàries, Comissió de Gastronomia i Territori i Comissió de Malbaratament i 
Sostenibilitat. Aquest espai, aglutinador de les visions dels diferents agents que par-
ticipen en la cadena de valor alimentària, esdevé l’impulsor i el garant de la concre-
ció del PEAC com a instrument interdepartamental, intersectorial i integrador, el 
qual sí té un pressupost de 5.075.517,40 €.

En segon lloc, per tal de concentrar la incorporació de les noves tecnologies per 
millorar la competitivitat de la indústria alimentària, des del PEAC s’està treballant 
amb projectes transformadors entre els quals cal destacar els següents:

– Oficina d’innovació. Des del DACC s’ha constatat la necessitat de posar a 
disposició del sector agroalimentari una finestreta única experta que l’acompanyi 
en la identificació de les necessitats en innovació. A més, a través d’aquest canal 
s’informarà dels instruments de finançament a la innovació que posa a la seva dis-
posició el DACC, el Govern de la Generalitat, i d’altres organismes nacionals i in-
ternacionals.

– Prova pilot de Blockchain per a Pimes i etiquetatge intel·ligent. Per tal de do-
nar resposta als consumidors i consumidores envers el trinomi alimentació, salut i 
sostenibilitat, es proposa crear aquesta prova pilot on cada producte portarà la infor-
mació sobre l’impacte ambiental, l’impacte econòmic i social, i el valor nutricional, 
per la qual cosa, les persones tindran l’oportunitat de prendre decisions de consum 
conscients.

– Ajuts innotrack. Ajuts destinats a la diagnosi i a l’assessorament expert en la 
transformació digital, la sostenibilitat i la innovació.

– Impuls de nous models de negoci basats en la economia circular i la transfor-
mació digital. Es preveu reorientar l’ajut de millora de la competitivitat de les coope-
ratives cap a l’impuls de projectes transformadors i generadors de valor basats en la 
bioeconomia i la transformació digital. Així mateix, es transformarà la línia d’ajut a 
les inversions de l’anterior PDR 2014-2020 cap als mateixos objectius.

En tercer lloc, el PEAC es caracteritza per ser un pla transformador, innovador, 
resilient, just equitatiu, col·laborador, sostenible, transparent i de qualitat. El full de 
ruta del PEAC recull totes les accions que cal implementar durant el període 2021-
2026 i aquest full de ruta està orientat a donar una resposta sistèmica als reptes que 
es van definir en l’elaboració del Pla, i s’estructura en una sèrie de nivells que orde-
nen i agrupen diferents iniciatives previstes.

El Pla inclou quatre nivells que van des d’un abordatge més ampli fins a un més 
de més concret: dimensions, objectius estratègics, línies estratègiques i iniciatives.
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Actualment el DACC està estudiant la manera de finançar la iniciativa número 
14, per impulsar la millora de la competitivitat de les petites produccions i de les 
pimes del PEAC. Aquesta iniciativa té varies actuacions especifiques, entre les que 
destaca la de flexibilització i adaptació dels requisits normatius higiènics i sanitaris 
a les petites produccions agroalimentàries, i acompanyament i professionalització 
dels processos artesanals per millorar-ne la competitivitat. Aquesta iniciativa dona 
resposta a l’objectiu estratègic 02 (assolir un model alimentari dinàmic i generador  
de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteix la sostenibilitat econòmic de  
tota la cadena alimentària) i compleix amb la línia estratègica 4 d’assegurar la via-
bilitat econòmica de les petites i mitjanes produccions i les indústries agroalimen-
tàries.

Actualment, la DG d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia està 
treballant conjuntament amb el Departament de Salut en la possibilitat de flexibilit-
zar i l’adaptar dels requisits normatius higiènics i sanitaris a les petites produccions 
agroalimentàries, tenint en compte el RD 1086/2020.

A més, el Pla estableix actuacions transformadores, les quals esdevenen palan-
ques prioritàries de canvi, permetent transformar i encarar els reptes del sistema 
alimentari català. Una de les actuacions transformadores és una llei de contracta-
ció pública alimentària, la qual articularà un marc normatiu que reguli i incentivi 
l’alimentació saludable, de proximitat i sostenible en els entorns i espais públics. En 
aquests moments encara està en procés d’elaboració.

En relació amb l’apartat d), per al Govern de la Generalitat en general i pel De-
partament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en particular, és 
una clara prioritat reforçar la capacitat d’actuació del seu principal centre de recerca 
en l’àmbit de l’agroalimentació, ja que el coneixement que genera i transfereix és 
un motor per a la innovació i la millora de la competitivitat del nostre sector agrari 
i agroalimentari.

D’acord a aquest convenciment i compromís, en el pressupost d’aquest any 2022, 
el DACC ha destinat a l’IRTA una partida de 20.780.198,16 €, un 35,6% superior a 
la del darrer pressupost aprovat del 2020 que va ser de 15.326.365,30 €.

Tot i això, el DACC és conscient de la necessitat de continuar reforçant aquest 
institut de recerca per a poder-lo equiparar als estàndards europeus i pel seu paper 
clau en el sector. Per aquests motius, la intenció és seguir en aquesta direcció i poder 
incrementar encara més la seva dotació econòmica en els propers anys.

Referent a l’apartat e), per tal d’avançar cap un sistema més sostenible, resilient, 
innovador i competitiu, cal millorar el sistema d’assessorament actual, per la qual 
cosa una de les actuacions transformadores del Pla Estratègic de l’Alimentació de 
Catalunya 2021-2026 (PEAC) és la creació d’un «Nou model assessorament integral 
al sector agroalimentari». Aquest nou model d’assessorament té l’objectiu de disse-
nyar un nou model integral transformador pel sector alimentari de Catalunya. En 
aquests moments els treballs per fer-ho possible es troben en la fase de disseny del 
nou model d’assessorament integral.

Pel que fa a l’apartat f, actualment s’advenen nous reptes de futur, es produeixen 
canvis en les polítiques agràries, en la forma de produir i, sobretot, s’estan produint 
canvis en les tendències d’hàbits de consum: decisions de compra impulsades cap a 
models on la sostenibilitat ambiental, responsabilitat social de les empreses i salut 
de les persones consumidores.

El cooperativisme no és aliè a aquest canvi de model, i des del Govern es consi-
dera aquest model com un element clau per a liderar aquesta transformació cap a la 
sostenibilitat, la responsabilitat social i, és clar, la producció d’aliments de proximi-
tat, saludables i de qualitat.

El cooperativisme, a més, permet assolir una massa crítica mínima necessària 
per fer rendibles les inversions per a la millora de la transformació i la comercialit-
zació dels productes agraris, dins d’un mercat transparent, per la transformació di-
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gital, així com la transició energètica. Amb aquesta massa crítica es poden consoli-
dar projectes tractors vertebradors del territori i transformadors del canvi del sector 
agroalimentari cap a una cadena de valor més justa i equitativa i, al mateix temps, 
d’impuls de la bioeconomia.

Amb la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, el Govern de la Generalitat 
reconeix la importància de l’economia social i, en concret, de les cooperatives i del 
moviment cooperatiu per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya, entre 
elles les del sector agrari.

Per una banda, per a possibilitar aquests objectius, el DACC disposa d’instru-
ments com el Pla de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives Agràries 
(PMCC), a través del qual s’articulen els ajuts pel foment i millora de la competiti-
vitat del cooperativisme i altres entitats associatives agràries, i a través del qual s’in-
jecten una mitjana d’entre 6 i 8 M€ anuals al teixit cooperatiu.

A més, i també des del 2021 i fins al 2026, entre d’altres actuacions de suport el 
PEAC inclou una acció transformadora que preveu reorientar l’ajut de millora de la 
competitivitat de les cooperatives cap a impulsar projectes transformadors i gene-
radors de valor basats en la bioeconomia i la transformació digital (Impuls a nous 
models de negoci basats en la economia circular i la transformació digital.)

Cal recordar que, essent el DACC coneixedor de la importància del sector co-
operatiu en el teixit agroalimentari català, existeixen diverses línies d’ajut que es 
prioritzen les entitats cooperatives, com per exemple les línies d’ajut d’inversions 
per la transformació i comercialització de productes agroalimentaris i per la mitiga-
ció del canvi climàtic del PDR, o els ajuts d’inversions per la millora de la transfor-
mació o comercialització de productes vitivinícoles.

Per altra banda, i a través del Departament d’Empresa i Treball, l’impuls del co-
operativisme, i concretament en el sector agroalimentari, es realitza mitjançant les 
següents actuacions:

Per una banda mitjançant la ORDRE EMT/167/2021, de 2 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a la xarxa d’ate-
neus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l’economia 
social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia so-
cial i cooperativa amb una dotació de 21,2 M€.

En aquest sentit, estableix que la xarxa d’ateneus desenvolupa un pla estratègic 
a 3 anys per al foment i la promoció del desenvolupament territorial mitjançant 
l’economia social i solidària, amb la voluntat d’acompanyar i assessorar l’emprene-
doria col·lectiva a través de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lecti-
ves, democràtiques, justes i solidàries per contribuir a l’enfortiment i el creixement 
de l’activitat econòmica als territoris de referència, així com a la creació de llocs de  
treball de qualitat i d’esdevenir un referent de coordinació, aprenentatge, innova-
ció i suport a la creació i creixement de cooperatives i a les iniciatives d’economia 
social i solidària.

Entre els principals objectius dels ateneus hi ha la dinamització de sectors econò-
mics estratègics de cada territori, dinamitzar i activar els circuits econòmics locals 
per a fer-los créixer i potenciar l’establiment de dinàmiques i relacions socioeconò-
miques internes pròpies de l’ESS, creació de mercat social a través de la intercoope-
ració territorial i sectorial.

Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació 
tecnològica, la distribució de productes als consumidors/ores de forma ecològica, el 
consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i els projectes en l’àmbit de 
cura de les persones. S’han atorgat 67 projectes 10 dels quals estan relacionats amb 
el sector agroalimentari.

Per altra banda, mitjançant la convocatòria Singulars-COVID: Resolució EMT/ 
2126/2021, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la 
subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactiva-
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ció socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives. De manera prioritària 
es manté i s’amplia la voluntat que els projectes aprofundeixin en aspectes com la 
transició energètica, la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de pro-
ductes de cooperatives i empreses al consumidor de manera sostenible, el consum 
responsable, el reforç de l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de 
producció. S’han atorgat 56 projectes, 10 dels quals estan relacionats amb el sector 
agroalimentari.

Referent a l’apartat g) i respecte a les actuacions inspectores tant del sector agrari 
com el càrnic, la Inspecció de Treball de Catalunya ha estat en contacte amb sindi-
cats, amb els ajuntaments i les administracions implicades. La majoria d’aquestes 
actuacions es fan amb un equip de personal inspector i subinspector, i necessiten de 
la coordinació i acompanyament dels Cossos i Forces de Seguretat tant de l’Estat 
com de la comunitats autònomes.

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

En quant a l’oferta pública d’ocupació de 2021 s’han ofert 4 places més del Cos 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.

En relació amb l’apartat h), la Llei 3/2019, de 6 de juny, dels Espais Agraris, que 
el DACC està desplegant amb el suport de les organitzacions agràries, té com a un 
dels seus pilars el Registre de Terres en desús. Actualment s’estan finalitzant els 
treballs per a la posada en marxa del Registre, que està previst es desplegui durant 
l’any 2022 un cop aprovat el seu reglament. S’entén que aquesta ha de ser una eina 
fonamental per reduir l’abandonament i facilitar la incorporació de nous actius, ja 
siguin joves, amb menys de 40 anys, o més grans.

Un cop desplegat el Registre, s’abordarà el desplegament del Pla Territorial Sec-
torial Agrari que ha de protegir els espais d’alt valor agrari a partir de la col·labora-
ció entre el territori i l’administració.

Finalment, i pel que fa a l’apartat i), la modernització i sostenibilitat del regadiu 
és un dels eixos principals del DACC, i és concebut com una del eines que han de 
facilitar el desenvolupament territorial potenciant l’equilibri tant social com econò-
mic. En aquest sentit, la modernització del Canal d’Urgell és un dels temes que el 
Govern té sobre la taula i està treballant.

Barcelona, 14 de febrer de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 21/XIV, sobre l’agenda rural
390-00021/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33555 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 21/XIV, sobre l’agenda rural (tram. 
390-00021/13), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), en aquests moments l’Agenda Rural de Catalunya es tro-
ba en la darrera fase del procés participatiu. En aquest sentit, fins el 15 de febrer i a 
través del canal Participa la ciutadania pot consultar i fer aportacions al document. 
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En paral·lel, s’ha presentat als membres de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural amb l’objectiu que cada departament pugui fer-hi les aporta-
cions que consideri oportunes d’acord a la transversalitat competencial que perse-
gueix el document.

Un cop recollides totes les aportacions, tant les vehiculades a través del canal 
Participa com les aportades pels diferents departaments del Govern, s’analitzaran i 
si s’escau s’incorporaran al redactat del què serà el document definitiu de l’Agenda 
Rural de Catalunya. Aquest document es trametrà al Parlament de Catalunya per tal 
que pugui ser ratificat pels diputats i diputades i esdevingui, així, un document de 
consens polític.

En relació amb l’apartat b), des dels seus inicis l’objectiu de l’Agenda Rural de 
Catalunya ha estat el d’identificar les necessitats del territori rural, entès aquest com 
aquelles zones amb més baixa densitat de població, a través de la definició de dife-
rents reptes o eixos de treball: les persones, benestar i repte demogràfic; transició 
ecològica; territori connectat; sistema agroalimentari; sistema forestal; innovació, 
dinamització econòmica i social; i governança.

Com s’ha esmentat en l’apartat anterior, una vegada el Parlament hagi ratificat el 
document, el Govern haurà d’alinear les seves polítiques públiques amb el contingut 
de l’Agenda Rural de Catalunya, en benefici de l’equilibri i la sostenibilitat territo-
rial, el desenvolupament socioeconòmic, territorial i ambiental i el millorament de 
serveis al món rural,

Així mateix, totes les actuacions que s’han portat a terme en el procés de defi-
nició de l’Agenda Rural de Catalunya han tingut en compte referències europees, 
entre les que s’ha comptat amb el que estableix la Comunicació de la Comissió al 
Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè 
de les Regions (COM (2021) 345 Final), «Una visió a llarg termini per a les zones 
rurals del a UE: Cap a unes zones rurals més fortes, connectades, resilients i pròs-
peres abans del 2040».

Referent a l’apartat c), per una banda està previst que l’espai per al seguiment i 
la concertació per al desenvolupament de l’Agenda Rural de Catalunya sigui la Co-
missió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, de la que són membres tots 
els departaments del Govern concernits en temes de desenvolupament territorial i 
les seves necessitats, fet que assegura una actuació cohesionada i coordinada per 
part del Govern.

També està previst que la Comissió pugui convocar aquelles persones i organit-
zacions que consideri d’interès en funció dels temes que s’hagin de tractar en el des-
plegament de l’Agenda. És important apuntar que, en la línia d’ampliar l’abast de la 
Comissió d’acord al contingut de l’Agenda, s’ha proposat el canvi de nom de la Co-
missió, passat a anomenar-se de Comissió Interdepartamental de Governança Rural.

Per altra banda, hi haurà també les actuals Comissió Redactora i Comissió Mo-
tora. La primera, passarà a actuar com una comissió de caràcter tècnic i farà un 
seguiment continuat i exhaustiu de la implantació de l’Agenda. La segona, la qual 
haurà de redefinir els seus membres, serà l’espai de cogovernança de l’Agenda Rural 
de Catalunya amb la societat civil.

Finalment, pel que fa a l’apartat d), referent a la necessitat de vetllar perquè en el 
marc general d’implantació de l’Agenda Rural de Catalunya, i de totes les polítiques 
per a la cohesió socioeconòmica i l’equilibri territorial, es duguin a terme les mesu-
res que s’apuntaven, cal dir que:

En primer lloc, l’Agenda Rural de Catalunya ha comptat entre d’altres, per a la 
seva elaboració, amb les entitats municipalistes següents: l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, les quals 
continuaran formant part de la Comissió com a membres de la Comissió Redactora 
(juntament amb l’ARCA i el CADS) de l’Agenda Rural i, per tant, han pogut col-
laborar de manera directa en la inclusió de les seves necessitats en la proposta de 
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document. Així mateix, en les diverses fases de participació habilitades, o a través 
dels diferents tallers temàtics i territorials, diverses organitzacions i associacions de 
caràcter territorial o sectorial han pogut fer arribar les seves aportacions amb l’ob-
jectiu de poder afrontar amb garanties els reptes plantejats i afrontar les necessitats 
i oportunitats detectades.

En segon lloc, el desplegament de l’Agenda Rural haurà d’incloure la planifica-
ció de les actuacions que es proposin amb l’objectiu del desenvolupament equilibrat 
del món rural.

De fet, una vegada identificades les necessitats i recollides en el document final 
ratificat pel Parlament, la planificació de les actuacions per implantar solucions serà 
la raó de ser de l’Agenda. En aquest sentit, la seva vehiculació a través de la Comis-
sió Interdepartamental té per objectiu assegurar la participació i implicació de tots 
els departaments amb competències en el desenvolupament dels territoris rurals de 
Catalunya.

En tercer lloc, la dotació econòmica per a les actuacions l’haurà de fer cadascun 
dels departaments, i s’hauran d’haver coordinat prèviament en les reunions de la 
Comissió Interdepartamental.

En quart lloc, la millora de les infraestructures a les zones rurals forma part, jun-
tament amb moltes altres mesures, de les actuacions necessàries per a la generació 
d’oportunitats al món rural, del repte «Territori Connectat» de l’Agenda Rural. Una 
vegada ratificat el document, es disposarà de les actuacions identificades com a ne-
cessàries en aquest àmbit i els departaments amb capacitat competencial al respecte 
podran tenir-ne coneixement per tal de valorar-ne la oportunitat.

En cinquè lloc, totes les propostes esmentades ja formen part de la Llei 3/2019, 
de 6 de juny, dels Espais Agraris, que el DACC està desplegant.

D’acord amb les organitzacions agràries, es van iniciar els treballs per a la po-
sada en marxa de Registre de Terres en desús, que està previst es desplegui durant 
l’any 2022 un cop aprovat el seu reglament. S’entén que aquesta ha de ser una eina 
fonamental per reduir l’abandonament i facilitar la incorporació de nous actius, ja 
siguin joves, amb menys de 40 anys, o més grans.

Un cop desplegat el registre, s’abordarà el desplegament del Pla Territorial Secto-
rial Agrari que ha de protegir els espais d’alt valor agrari pa partir de la col·laboració 
entre el territori i l’administració.

En sisè lloc, aquests són tres eixos de la política de regadius que està treballant 
el DACC com a objectius a curt i mig termini, tenint en compte que són eines que 
han de facilitar el desenvolupament territorial, fet que ha de contribuir al seu equi-
libri social i econòmic.

De totes maners, l’Agenda Rural de Catalunya pretén ser un instrument trans-
versal de desenvolupament territorial, identificant les necessitats i oportunitat dels 
territoris rurals. I serà feina de cadascun dels departaments, en funció del desple-
gament de les seves competències, els que hauran de definir les seves polítiques per 
aconseguir els objectius i fites que plantegi l’Agenda.

En setè lloc, uns dels reptes de l’Agenda Rural és el de la innovació i dinamitza-
ció econòmica i social, pel que ja es preveuen mesures de foment de l’economia lo-
cal a partir de la seva dinamització i diversificació. En aquest sentit, però, i a l’espera 
de les conclusions del document que puguin orientar cada departament, el Govern ja 
porta a terme actuacions per impulsar l’economia social i cooperativa.

En aquest sentit i per exemple, per una banda mitjançant la ORDRE EMT/167/2021, 
de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de sub-
vencions a la xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transver-
sals de suport a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment 
de projectes d’economia social i cooperativa amb una dotació de 21,2 M€.

En aquest sentit, estableix que la xarxa d’ateneus desenvolupa un pla estratègic a 
3 anys per al foment i la promoció del desenvolupament territorial mitjançant l’eco-



BOPC 247
28 de febrer de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 78

nomia social i solidària, amb la voluntat d’acompanyar i assessorar l’emprenedoria 
col·lectiva a través de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, de-
mocràtiques, justes i solidàries per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’ac-
tivitat econòmica als territoris de referència, així com a la creació de llocs de treball 
de qualitat i d’esdevenir un referent de coordinació, aprenentatge, innovació i suport 
a la creació i creixement de cooperatives i a les iniciatives d’economia social i soli-
dària.

Entre els principals objectius dels ateneus hi ha la dinamització de sectors econò-
mics estratègics de cada territori, dinamitzar i activar els circuits econòmics locals 
per a fer-los créixer i potenciar l’establiment de dinàmiques i relacions socioeconò-
miques internes pròpies de l’ESS, creació de mercat social a través de la intercoope-
ració territorial i sectorial.

Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació 
tecnològica, la distribució de productes als consumidors/ores de forma ecològica, el 
consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i els projectes en l’àmbit de 
cura de les persones.

Per altra banda, mitjançant la convocatòria Singulars-COVID: Resolució EMT/ 
2126/2021, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la 
subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactiva-
ció socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives. De manera prioritària 
es manté i s’amplia la voluntat que els projectes aprofundeixin en aspectes com la 
transició energètica, la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de pro-
ductes de cooperatives i empreses al consumidor de manera sostenible, el consum 
responsable, el reforç de l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de 
producció.

En vuitè i darrer lloc, la sensibilitat per assegurar la plena igualtat ha estat un 
dels eixos transversals de l’Agenda Rural, tenint molt present la igualtat de gènere i 
la diversitat cultural. I això s’ha fet sobre la base de la no discriminació ni per raons 
d’edat, sexe, religió i origen territorial. Aquesta mateixa sensibilitat s’ha tingut en 
compte a l’hora d’escollir els membres de la Comissió Motora.

Així mateix, i una vegada es disposi del document final, l’impuls de polítiques i 
accions resultants haurà de seguir tenint en compte la necessitat que aquestes contri-
bueixin a assegurar la plena igualtat, especialment pel que fa a la igualtat de gènere 
i a la diversitat cultural.

Barcelona, 14 de febrer de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Moció 24/XIV, sobre les polítiques 
urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables
390-00024/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33086 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 24/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulne-
rables (tram. 390-00024/13), us informo del següent:

En relació al paper de la Generalitat de Catalunya per impulsar amb criteris 
d’equitat territorial, els projectes d’organismes supramunicipals als barris amb es-
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pecials dificultats que es recull en l’apartat 4.a) de la Moció, s’informa que des de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) s’ha donat suport econòmic als projec-
tes que en matèria de rehabilitació d’habitatges impulsen el Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona (CHB) i el Consorci Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (CMHB), 
amb 23,2 milions d’euros en ajuts públics per a rehabilitar un total de 9.293 habitat-
ges durant l’any 2020, als quals cal afegir les tres convocatòries pròpies de l’AHC, 
amb les quals el 2020 es van concedir ajuts per rehabilitar 4.126 habitatges per un 
import global de 6 milions d’euros. En aquest sentit, les dades corresponents al 2021 
estan pendents de tancament i estaran disponibles al final del primer trimestre de 
2022.

Pel que fa a l’apartat 4.b) relatiu a la convocatòria urgent d’ajuts dotats princi-
palment, amb recursos provinents dels fons europeus Next Generation, la posada en 
marxa dels procediments emmarcats en l’aplicació d’aquest fons implica l’activació 
imminent, de convocatòries en els àmbits de la rehabilitació d’edificis i habitatges 
(que té especialment en compte els aspectes d’eficiència i conservació, amb una línia 
específica per a barris amb dificultats, d’acord amb la normativa estatal que regula 
el desplegament dels fons). En aquest sentit, està prevista l’habilitació de recursos 
per import de 480 milions d’euros destinats a rehabilitació, dels quals 144 milions 
d’euros (un 30%) es destinaran a l’impuls d’actuacions que suposin una millora en 
els barris més vulnerables, més enllà de les altres actuacions que ja es contemplen, 
com ara, entre altres, la línia de finançament a la rehabilitació d’edificis impulsada 
per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’AHC.

En relació a la incorporació d’actuacions de regeneració urbana a barris i viles 
vulnerables, a les que fa referència l’aparta 4.c) de la Moció, a banda del que ja s’ha 
esmentat respecte a l’apartat 4.b), pel que fa específicament al tema de l’infrahabi-
tatge, s’ha donat un impuls a la lluita contra el sensellarisme, dins la qual s’inclouen 
actuacions sobre l’infrahabitatge, atesa la imminent aprovació del Marc d’Acció per 
a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya. I pel que fa a les mesures d’accessibi-
litat i supressió de barreres arquitectòniques, més enllà dels treballs desenvolupats 
en el Projecte de Decret pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, des 
de l’AHC es dóna suport a actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, que 
l’any 2020 es van tancar amb més de 1,1 milions d’euros només en la instal·lació 
d’ascensors.

Respecte a l’apartat 4.d) relatiu a incorporar en les polítiques de suport als muni-
cipis mesures específiques per a la recuperació de barris i viles en un context post-
pandèmcic, destacar que recentment, s’ha reactivat el Consell de Governs Locals, 
una eina estratègica i d’equilibri territorial que reconeix el paper dels governs locals 
i que persegueix reforçar-los com a institucions més properes als ciutadans i per 
tant, més coneixedores de les seves necessitats. Es tracta d’un instrument que do-
narà veu a tots els municipis del país i que té entre els seus objectius, participar en 
la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la tramitació de plans, 
normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afectin de manera específica les 
administracions locals.

Pel que fa a les mesures a incorporar en les polítiques urbanes i de suport als 
municipis, incloses en l’apartat 4.e), les mesures de foment de l’habitatge assequi-
ble s’han impulsat, en els darrers temps, a través de diversos mecanismes, entre els 
quals es poden destacar les línies de finançament de l’ICF i l’AHC, per donar su-
port econòmic a l’exercici del tanteig i retracte, i la promoció d’habitatge protegit, o 
l’aprovació del Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per esti-
mular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotja-
ment en règim de lloguer.

Així mateix, des de la Generalitat s’ha aconseguit la inclusió, dins la normativa 
reguladora dels fons europeus Next Generation, d’una línia específica destinada al 
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suport a la promoció d’habitatge protegit, dotada amb 160 milions d’euros, repartits 
a parts iguals, entre les anualitats de 2022 i 2023.

En aquest sentit, també cal assenyalar que malgrat el recurs presentat davant el 
Tribunal Constitucional pel Govern d’Espanya a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrenda-
ment d’habitatge, la normativa continua essent d’aplicació mentre una eventual sen-
tència ferma no estableixi un nou marc d’aplicació parcial o la seva derogació.

I pel que fa a les «accions preventives» a què fa referència també aquest apar-
tat de la Moció, cal destacar la posada en marxa del Programa Reallotgem, que la 
Generalitat dedica a l’atenció de casos de les meses d’emergències amb resolució 
favorable, que estiguin pendents d’adjudicació d’habitatge de lloguer social, així 
com de casos de famílies vulnerables amb data de desnonament assenyalada, on la 
Generalitat intervé, amb l’objectiu de mantenir la família a l’habitatge on resideix, 
proposant a la propietat que l’AHC assumeixi el pagament del lloguer amb un nou 
contracte a preu referenciat, liquidar eventuals deutes fins a 6 mesos, i tenir garantia 
de cobrament durant la vigència del contracte, que pot ser de 5 anys, si la propietat 
és persona física o de 7 anys, si la propietat és persona jurídica.

En relació a l’apartat 4.f) que requereix al Govern a incorporar a les polítiques 
urbanes i de suport als municipis, accions per promoure l’equitat de gènere des 
d’una perspectiva interseccional, el Govern té previst, tal i com recull el Pla de Go-
vern de la XIV Legislatura, garantir la incorporació de la perspectiva de gènere i 
interseccional en totes les polítiques i els plans de recuperació i de rescat social, in-
closes les urbanes i de suport als municipis, així com reforçar les polítiques d’igual-
tat de gènere en l’àmbit laboral amb programes d’acompanyament i plans d’ocupació 
específics, i elaborar una estratègia nacional per la corresponsabilitat, la revaloritza-
ció de les cures i la reorganització dels usos del temps, entre d’altres.

Una de les grans transformacions que té com a objectiu aquest Govern és la fe-
minista i l’acció del Govern s’encamina doncs, a construir un país on es garanteixi a 
les dones el dret a viure lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències, 
amb seguretat i en plenitud. La transformació feminista del país és un imperatiu de-
mocràtic, i ho és per a totes les administracions i poders públics.

En aquest sentit i per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere i in-
terseccional en totes les polítiques, el Departament d’Igualtat i Feminismes és una 
estructura clau del Govern que treballa per portar a terme precisament, l’encàrrec 
explícit de transversalitzar el principi d’igualtat en les actuacions del Govern, com a 
estratègia política per assolir, amb una veritable transformació, la igualtat real. De 
fet, per assolir les igualtats, en plural, en tant que cal combatre múltiples desigual-
tats que provoquen de manera indestriable, injustícies de reconeixement, d’oportu-
nitats, distributives, materials.

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes i des del Govern en general, es 
comparteix doncs la necessitat i la voluntat d’incorporar, a les polítiques urbanes i 
de suport als municipis, i a totes les polítiques públiques, accions per a promoure 
l’equitat de gènere des d’una perspectiva interseccional, i així s’està fent.

En relació a l’apartat 4.g) en el que es requereix al Govern a reforçar en les polí-
tiques urbanes i de suport als municipis, la dimensió comunitària i participativa, les 
actuacions d’aquesta naturalesa s’emmarquen en el Pla Estratègic de Serveis Socials 
de Catalunya vigent i es vehiculen a través dels Contracte Programa que es signa 
entre el Departaments i el món local, amb una inversió prevista estimada per a l’any 
2022 de 5,7 M€. Aquestes actuacions tenen per objectiu empoderar les persones i 
les comunitats, i fomentar-ne l’autonomia perquè esdevinguin actores i protagonis-
tes de la seva pròpia transformació; prevenir i actuar en les diferents situacions de 
risc (compensant dèficits materials i personals) per contenir o revertir els factors que 
generen exclusió i aïllament social, i generar i enfortir les relacions socials i els vin-
cles entre persones i col·lectius de barris i ciutats, per millorar-ne la qualitat de vida.
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I en darrer terme, pel que fa a l’apartat 4.h) relatiu a incrementar el suport eco-
nòmic a les oficines locals d’habitatge, l’AHC signa convenis amb ens locals, ajun-
taments i consells comarcals per al manteniment de les oficines locals d’habitatge i 
les borses de mediació per al lloguer social, amb l’objectiu d’apropar l’administració 
a la ciutadania i facilitar-li els tràmits i gestions.

En aquest marc de suport econòmic i operatiu, l’any 2020 es van concedir 16,5 
milions d’euros a les oficines i borses de les quatre demarcacions territorials, al Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona i al Consorci Metropolità de l’Habitatge. A més 
dels ajuts per al funcionament de les oficines, també es va a realitzar una aportació 
econòmica de 888.124,55 euros per a la contractació d’assegurances multirisc i cau-
ció dels contractes de lloguer gestionats per les borses de mediació.

Aquest increment a què es fa referència a la Moció es posa de manifest si es com-
paren els més de 16 milions d’aportació de l’AHC a les OLH amb què es va tancar 
l’any 2020, amb els 9 milions d’euros de l’exercici de 2013. D’altra banda, està pre-
vist un increment amb recursos de l’AHC que es posen a disposició de les OLH, per 
arrancar la gestió dels expedients dels fons Next Generation. A banda, per cada ex-
pedient tramitat, les OLH rebran ingressos, en una quantia detallada en els convenis 
que s’han signat amb quasi setanta oficines locals.

Barcelona, 10 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 26/XIV, sobre l’exercici 
de la competència de la seguretat pública
390-00026/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 34064 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar compliment a la Moció 26/XIV, sobre l’exercici de la compe-
tència de la seguretat pública (tram. 390-00026/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 2.a), el 12 de novembre de 2021 el conseller d’Interior va 
presentar a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya el Projecte de pressu-
postos del Govern per a l’any 2022 pel que fa al Departament d’Interior, uns comp-
tes que se situen en 1.599 milions d’euros per al 2022 i que preveuen un creixement 
de gairebé un 20% en la despesa ordinària en comparació amb l’any 2020, passant 
de 273 milions d’euros a 325 milions d’euros.

Pel que fa a la seguretat ciutadana, es pretén augmentar la percepció de la se-
guretat amb mesures per garantir la seguretat i l’exercici dels drets i llibertats de 
la ciutadania en el nou i canviant escenari que ha generat la crisi sanitària mundial 
a causa de la covid-19. Aquesta situació de crisi sanitària té com a conseqüència el 
creixement del comerç electrònic, la proliferació de pàgines web i aplicacions de 
compravenda i l’aparició de nous serveis a les xarxes, propiciant l’augment de les 
estafes i els fraus. La crisi sanitària ha tingut una afectació especial en els delictes 
que tenen com a víctimes la població en situació de vulnerabilitat, fenomen que té 
una explicació multifactorial i per al qual, des d’una perspectiva transversal, el De-
partament d’Interior està liderant una important estratègia preventiva.

En aquest marc, es continua treballant per augmentar la percepció de seguretat 
mitjançant l’apropament de la policia a la ciutadania i millorar, alhora, la segure-
tat objectiva, incidint en àmbits preocupants des del punt de vista de la seguretat 
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ciutadana, com són la ciberdelinqüència, el terrorisme, la delinqüència organitzada 
transnacional, el crim organitzat, el tràfic de drogues i els robatoris a domicili, la 
violència masclista i domèstica i les agressions sexuals i els delictes d’odi.

Per fer front als problemes de seguretat és imprescindible el treball conjunt amb 
la col·laboració i participació d’una pluralitat d’actors socials, institucionals, instàn-
cies públiques i privades i l’administració, així com impulsar les estratègies neces-
sàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica. 
També cal reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la di-
versitat i la no discriminació i, en aquesta mateixa línia, impulsar la responsabilitat 
social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME). 
Per assolir tots aquests objectius es requereix, d’una banda, la inversió en recursos 
humans i, de l’altra, d’infraestructures, materials i noves tecnologies, d’acord amb 
criteris d’eficiència energètica.

Pel que fa als recursos humans, l’actualització del sostre de la plantilla de la PG-
ME fins als 22.006 efectius acordada a la darrera Junta de Seguretat de Catalunya, 
mitjançant la realització d’una oferta d’ocupació pública anual de places de manera 
successiva durant els propers anys, suposa un vint per cent més de sostre de plantilla 
i incrementa la ràtio policial de 2,3 a 2,6 per cada mil habitants.

Pel que fa als recursos materials, cal destacar la renovació de la uniformitat 
operativa dels agents del cos de Mossos d’Esquadra. La dotació està prevista per a 
11.000 efectius i d’un petit estoc per a cobrir futures reposicions. Aquesta nova uni-
formitat té l’objectiu de modernitzar la imatge de la policia i de projectar els valors, 
l’essència i el tarannà organitzatiu, uns valors i unes qualitats alineades amb el Codi 
d’ètica i la missió encomanada per la pròpia ciutadania.

Aquest canvi de vestuari està basat en tres grans eixos: d’una banda, l’estructura 
de capes, per donar solució a qualsevol necessitat de confort climàtic; per l’altra, la 
utilització de teixits tècnics que permeten una adaptació a les diferents funcions po-
licials i, finalment, l’assoliment d’una imatge amb suficient prestància que transmeti 
els valors que són propis de l’organització.

El subministrament dotarà cadascun dels 11.000 efectius d’1 gorra operativa, 4 ca-
mises de màniga curta, 3 camises de màniga llarga, 4 pantalons elàstics, 2 folres inte-
riors i 1 caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic interior.

En total, el contracte inclou la licitació per a 13.000 gorres operatives, 46.800 
camises de màniga curta, 35.400 camises de màniga llarga, 46.800 pantalons elàs-
tics, 23.600 folres interiors i 12.400 caçadores tècniques amb desmuntable tèrmic 
per dotar 11.000 agents de les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC).

També el subministrament de 850 cascos modulars per dotar els agents de la 
Divisió de Trànsit (DT) i de Seguretat Ciutadana del Cos de Mossos d’Esquadra 
(CME), que milloren el nivell de seguretat i que estan equipats amb sistemes de co-
municació.

Des del Departament d’Interior s’aposta per renovar tota la flota del cos de Mos-
sos d’Esquadra amb la mirada posada en l’horitzó de transformació dels Mossos 
2030. En aquest sentit, l’any 2021 es van incorporar 382 vehicles nous, que se sumen 
als 400 ja incorporats l’any passat i els 400 que es licitaran enguany, el que repre-
senta més de 1.000 vehicles policials en dos anys.

Com a novetat, i en la línia de disminuir les emissions de contaminants, cal des-
tacar que ja han arribat a la PG-ME els 40 primers vehicles híbrids policials dels 
382 que es van adquirir amb una inversió de 20 milions d’euros. Suposen una aposta 
per la sostenibilitat i la modernitat del parc mòbil i faran possible un patrullatge més 
eficient en nuclis urbans.

El repartiment dels vehicles s’assignarà prioritzant les localitats que ja disposen 
o disposaran de zones de baixes emissions.

Respecte als equipaments policials, cal destacar la previsió de construcció de 
tres noves comissaries entre finals de l’any 2021 i durant el 2022, a Torredembarra, 
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la Jonquera i Mollerussa, així com la rehabilitació integral de l’ABP de Sant Martí 
a Barcelona.

El pressupost preveu donar continuïtat a les millores en les mesures de seguretat 
de les comissaries i consolidar el manteniment multitècnic dels edificis policials. En 
la compareixença a la Comissió d’Interior esmentada anteriorment, el conseller d’In-
terior va presentar la proposta de creació de deu comissaries de proximitat durant 
els anys 2022 i 2023, amb l’objectiu d’incrementar la confiança de la ciutadania dels 
barris i dels centres de les ciutats i amb la voluntat de posar l’accent en un model de 
policia més comunitària i de barri.

També es preveuen noves inversions en maquinari, material tecnològic avançat 
i digitalització.

Pel que fa a l’apartat 2.b), l’estiu de l’any 2021 es van viure episodis de grans con-
centracions de persones a la via pública a diverses ciutats catalanes amb motiu de di-
ferents festivitats com les festes Majors de Sants, la Mercè, les festes de Sarrià i de les 
Corts, a la ciutat de Barcelona, entre altres. En aquestes grans concentracions de per-
sones es consumia alcohol a la via pública com a activitat lúdica en espais oberts en un 
moment en què l’oci nocturn estava tancat.

Durant les festes de la Mercè, especialment la nit del dia 24 de setembre de 2021, 
es van produir alteracions de l’ordre públic amb crema de vehicles, contenidors, 
danys i saquejos als aparadors d’establiments comercials, robatoris violents i furts. 
Aquest esdeveniments violents van ser obra d’una minoria de persones que aprofita-
ven l’anonimat de la massa de persones concentrades. Davant d’aquestes manifesta-
cions de delinqüència comuna i organitzada, la Regió Policial Metropolitana Barce-
lona va dissenyar dispositius específics per controlar el fenomen del botellot.

Als dispositius policials que es van realitzar en cap de setmana, i més concreta-
ment després dels fets succeïts la nit del 24 de setembre a Barcelona, hi van partici-
par efectius de diferents serveis regionals i centrals especialitzats per poder abordar 
els diferents fets delictius.

El reforç d’efectius policials en aquest tipus d’esdeveniments s’emmarca en el 
desenvolupament del Pla Operatiu Oris per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. En el període entre el 16 de juliol i el 
31 d’octubre de 2021, dins d’aquest pla operatiu es va realitzar una operació especial 
de reforç, amb un total de 22.500 h de patrullatge específic en aquest àmbit i hi van 
participar efectius de seguretat ciutadana, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
i de serveis centrals, a més de les que va realitzar la Brigada Mòbil.

Les dotacions assignades a aquest Pla fan patrullatge pels principals punts de 
concentració de persones. Es tracta d’un dispositiu dinàmic per incrementar la pre-
sència de dotacions tant uniformades com de paisà en les zones de la ciutat en què 
aquest tipus de conductes generen més molèsties i amb un volum d’inseguretat o 
possibilitat de desordres més elevada. El dispositiu està coordinat amb els efectius 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), tant des d’una dimensió preventiva com 
reactiva.

Des de l’àmbit de la policia administrativa, també s’inspeccionen aquells locals 
que puguin incomplir les mesures relacionades amb la normativa vigent que apro-
va el PROCICAT i aquells locals que podrien estar venent alcohol a joves menors 
d’edat.

Aquesta coordinació entre cossos policials no només es materialitza a la via pú-
blica, sinó també a la sala conjunta que comparteixen la PG-ME i GUB. Cal desta-
car que setmanalment es fa una taula de coordinació amb la GUB amb la finalitat 
d’orientar i coordinar el dispositiu de cada cap setmana.

Paral·lelament, la PG-ME ha posat en marxa el Programa Operatiu Específic 
d’Oci Nocturn en el qual s’emmarca el dispositiu Siris amb la finalitat de destinar 
recursos i dotacions policials a la prevenció de la seguretat ciutadana i l’ordre públic 
quan es produeix la pràctica del botellot. El dispositiu Siris identifica els llocs i els 
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espais públics en els quals es pugui preveure la realització de botellots, visibilitza 
les dotacions policials de servei en aquests espais, identifica i, en el seu cas, deté les 
persones que assisteixin a aquestes concentracions amb la finalitat de cometre actes 
delictius, vetlla pel compliment de les mesures en matèria de salut pública vigents, 
inspecciona els establiments i botigues de conveniència on es dispensin begudes 
alcohòliques, posant l’èmfasi en el compliment dels horaris i en la no venda a me-
nors d’edat i informa la ciutadania de les accions policials que es duguin a terme en 
l’àmbit d’aquests dispositius.

Per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions policials i d’oferir un 
millor servei a la ciutadania, la PG-ME planifica els dispositius policials en coordi-
nació i col·laboració amb les diferents policies locals.

Finalment, atès que la prevenció és un àmbit d’actuació molt important, la Regió 
Policial Metropolitana Barcelona es coordina amb la l’Àrea de Comunicació per tal 
d’establir accions mediàtiques orientades a donar consells de seguretat en l’àmbit 
dels botellots. Aquestes accions han estat compartides amb l’Ajuntament de Barce-
lona i apel·len a la responsabilitat de les persones per minimitzar situacions de risc 
que se’n puguin derivar.

En aquesta línia, a través de la xarxa Twitter es va establir l’etiqueta #Preveni-
mEntreTots, amb l’objectiu d’interpel·lar la ciutadania per recordar els consells de 
seguretat i la necessitat de seguir les directrius policials.

Barcelona, 16 de febrer de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió 
25, tinguda el 23.02.2022, DSPC-P 49.

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple 
per a informar sobre els canvis en la cúpula dels Mossos d’Esquadra 
i en la Comissaria General d’Investigació Criminal
350-00007/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 23.02.2022, DSPC-P 49.



BOPC 247
28 de febrer de 2022

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 85 

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre els pagaments indeguts, els sobrecostos 
i els desviaments fets per l’Institut Català de la Salut mentre n’era 
el gerent
354-00093/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 32496).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 17.02.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’Alba Vergés i Bosch, exconsellera 
de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
els pagaments indeguts, els sobrecostos i els desviaments fets 
per l’Institut Català de la Salut mentre era consellera
356-00486/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 32556).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut el 2020 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’adjudicació 
d’un contracte pel procediment d’urgència
356-00502/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 33267).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut el 2020 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’adjudicació 
d’un contracte pel procediment d’urgència
356-00503/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 33268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.02.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Esclerosi Múltiple davant la Comissió de Salut perquè informi 
de les especificats de les persones amb malalties degeneratives
356-00504/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Fàbrega i Sabaté, del GP JxCat, Juli Fernàndez i Olivares, del 
GP ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units, Laia Estrada Cañón, del GP 
CUP-NCG, David Cid Colomer, del GP ECP, Anna Grau Arias, del GP Cs, Lorena 
Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 33553).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.02.2022.

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

Compareixença en ponència de Núria Montserrat Pulido, 
investigadora principal de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00307/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 21.02.2022.

Compareixença en ponència de Caterina Biscari, directora 
del Sincrotró Alba i representant del Grup d’Infraestructures 
Científiques i Tècniques Singulars, amb relació al Projecte de llei 
de la ciència de Catalunya
353-00317/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 21.02.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Centre Nacional 
de Supercomputació amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya
353-00331/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 21.02.2022.
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 34957

A la Mesa del Parlament
Eva Parera i Escrichs, diputada del Grup Mixt, diputada electa al Parlament de 

Catalunya en la XIII-XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del 
Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2022
Eva Parera i Escrichs, diputada G Mixt

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 34496 i 34867

A la Mesa del Parlament
Ferran Roquer i Padrosa, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de Catalu-

nya en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i als efectes jurídics del dia 18 de 
febrer de 2022, signa aquest document.

Parlament de Catalunya 18 de febrer de 2022
Ferran Roquer i Padrosa, diputat GP JxCat

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció 
i d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic
337-00013/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 33537 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.02.2022

A la Mesa del Parlament
Benvolgudes, benvolguts,
Ens plau de fer-vos arribar el vuitè informe, i final, de l’Estratègia de lluita con-

tra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública atès que han transcorregut ja 
els dos anys de durada establerts en l’Acord de Govern de 15 de gener de 2020. L’in-
forme es va publicar el proppassat 10 de febrer de 2022. 
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Aquest informe, duu a terme una avaluació de la implementació de les actuacions 
i subactuacions que s’han desplegat en aquest període, des de diverses vessants: els 
avenços en la implementació, les principals fites assolides, la valoració que en fan les 
unitats implicades, la proposta d’indicadors per avaluar-ne l’impacte i el resultat així 
com també l’anàlisi dels resultats més recents dels que es disposen.

L’informe incorpora també la visió de futur més enllà de l’Estratègia on s’expli-
cita el compromís del govern envers la integritat i contra la corrupció i un agraïment 
a totes les persones i institucions que han col·laborat i participat en el projecte.

L’Estratègia va ser elaborada tenint en compte actors clau en l’administració de la 
Generalitat, organitzacions de la societat civil, experts internacionals, l’espai de par-
ticipació ciutadana i els indicadors propis i models d’altres experiències internacio-
nals vinculades a la lluita contra la corrupció. El resultat d’aquest procés va definir 
unes fites i uns objectius pel que fa a l’Estratègia, que constaria de 25 actuacions en 
9 àmbits diferents que implicarien de manera transversal diferents òrgans de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Malgrat la situació d’excepcionalitat a la que ens hem vist sotmesos com a país, 
convivint amb una pandèmia que ha afectat a nivell mundial, s’ha aconseguit un no-
table acompliment de les actuacions previstes de l’Estratègia. L’estat d’acompliment 
de les subactuacions és del 65,2% (58), es troben en curs el 25,8% (23), i un 4,49% 
que no han pogut iniciar-se (4).

Val a dir que sense totes les unitats, òrgans i entitats implicades no hagués estat 
possible assolir aquesta xifra. Entenem que l’Estratègia és només un primer pas per 
a seguir dotant a les institucions d’eines per garantir una administració referent pel 
que fa a la integritat pública i poder seguir traslladant i difonent la cultura ètica en 
el dia a dia de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol altra qüestió no dubteu de contactar-nos.
Molt cordialment,

Barcelona, 14 de febrer de 2022
Mercè Crosas Navarro, secretària de Govern Obert del Departament d’Acció 

Exterior i Govern Obert

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4131/2021, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords de la Mesa 
del Parlament del 25 i el 26 de març de 2021 amb relació a l’admissió 
de la delegació de vot del diputat Lluís Puig Gordi, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00004/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 34027 / Provisió del president del TC del 16.02.2022

Acord: Mesa del Parlament, 22.02.2022.
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Recurs d’empara 4667/2021, interposat pel Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña, contra els acords de la Mesa del Parlament del 25 
i el 26 de març de 2021 sobre la delegació de vot del diputat Lluís 
Puig Gordi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00005/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 34028 / Provisió del president del TC del 16.02.2022

Acord: Mesa del Parlament, 22.02.2022.

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes
282-00001/11

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

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

Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
285-00001/11

Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
285-00001/12

ACTA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC

Acta de la presa de possessió dels síndics de la Sindicatura de Comptes, 
dels membres i el president del Consell d l’Audiovisual de Catalunya, 
de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i de dos 
membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Al Palau del Parlament, el 22 de febrer de 2022, a la una del migdia i cinc mi-
nuts, davant la presidenta del Parlament, Laura Borràs i Castanyer, i en presència de 
membres de la Mesa del Parlament i de la secretària general; de consellers del Go-
vern; de presidents, portaveus i diputats dels grups parlamentaris; de membres de la 
Sindicatura de Comptes, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i d’alts càrrecs i altres convidats, han 
pres possessió dels càrrecs que s’indiquen les persones següents: 

Síndics de la Sindicatura de Comptes
M. Àngels Cabasés Piqué, Manel Rodríguez Tió, Llum Rodríguez Rodríguez, 

Ferran Roquer Padrosa, Miquel Salazar Canalda, Anna Tarrach Colls i Josep Viñas 
i Xifra.

Membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Enric Casas i Gironella, Miquel Miralles i Fenoll, Rosa M. Molló Llorens i Laura 

Pinyol Puig.
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Membre i president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Xevi Xirgo i Teixidor.

Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Meritxell Borràs i Solé.

Membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tania Adam Mogne i Jaume Ayats i Abeyà.

La secretària general del Parlament ha llegit les resolucions del Ple del Parlament 
per les quals es designen els síndics de la Sindicatura de Comptes, els membres i el 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la directora de l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades i els membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts esmentats, als quals la presidenta del Parlament ha lliurat la 
credencial que n’acredita el nomenament. La presidenta ha clos l’acte agraint la feina 
als membres que cessen i adreçant-se als nous membres per a desitjar-los una tasca 
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a un quart de dues del migdia i dos minuts.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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