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Informe relatiu al compliment de la Moció 48

Control del compliment de la Moció 32/XIV, sobre la situació de la gent jove
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390-00034/13
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actuacions de la Direcció General
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i les actuacions de l’Institut
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Sol·licitud 66
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional dels Infants 
i els Adolescents de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi so-
bre les polítiques d’infància
356-00524/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies es-
tratègiques, els objectius i l’estat de l’acolliment i l’adopció de menors
356-00526/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana de Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’informe anual sobre la situació de l’atenció precoç
356-00527/13
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença del director general de Prestacions Socials davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre el retard en les renovacions dels títols 
de família nombrosa
356-00535/13
Sol·licitud 67

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

Compareixença en ponència de Joan Comella Carnicé, director del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00298/13
Substanciació 68

Compareixença en ponència d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Conei-
xement, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00310/13
Substanciació 68

Compareixença en ponència de Lluís Torner i Sabata, president d’un grup de treball 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya
353-00311/13
Substanciació 68

Compareixença en ponència de Ramon Moreno Amich, catedràtic de ciències am-
bientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya
353-00321/13
Substanciació 68

Compareixença en ponència de Jacint Jordana Casajuana, director de l’Institut Bar-
celona d’Estudis Internacionals i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00322/13
Substanciació 69

Compareixença de la subdirectora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat da-
vant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00329/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 69

Compareixença d’Antumi Toasijé davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Ins-
titucional i Estructural
357-00330/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 69

Compareixença d’Esther (Mayoko) Ortega, doctora en filosofia de la ciència i pro-
fessora de la Universitat Tufts - Skidmore Spain, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Racisme Institucional i Estructural
357-00331/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 69
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Compareixença de Fernando Macías-Aranda, del Departament de Didàctica i Orga-
nització Educativa de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00332/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 69

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de fitxers estadístics corresponent al 2021
334-00037/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 70
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de deflactació de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per a eliminar-ne els efectes 
de la inflació
202-00031/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b y 
138.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley y 
solicitan que se tramite por el procedimiento de lectura única: 

Proposición de ley de deflactación de la escala autonómica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para eliminar de ella 
los efectos de la inflación 

Exposición de motivos
Tras años de estar situada en un segundo plano, la inflación ha vuelto a cobrar 

protagonismo debido a los datos extraordinariamente altos que se han ido conoci-
endo durante estos últimos meses. Los problemas ocasionados en las cadenas de 
producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución 
del coste de la energía han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
al alza hasta sobrepasar el 6% interanual, unas cifras que España no sufría desde 
hace tres décadas.

La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos 
con menor capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor 
pérdida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les 
permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acom-
pañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones 
de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se en-
cuentran en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino 
agravar.

Lo cierto es que hoy, a causa de la inflación, una misma cantidad nominal de 
dinero implica menor capacidad económica que años atrás. Para evitar estas pérdi-
das de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o medi-
ante negociación colectiva, están empezando a revalorizar los salarios para acompa-
sarlos a la evolución de la inflación. De igual forma, desde el sector público también 
se revalorizan ciertas prestaciones, donde destacan las pensiones, para evitar una 
pérdida de poder adquisitivo de sus perceptores.

Dado este contexto, sin embargo, los poderes públicos no están haciendo todo lo 
necesario para adaptarse al cambio del nivel de precios. Este es el caso de la nor-
mativa tributaria, entre la que destaca, por su impacto directo sobre la renta dispo-
nible de los hogares, la normativa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Los umbrales vigentes de la escala autonómica catalana de dicho impuesto no 
se han modificado desde el 1 de enero de 2011. En este mismo periodo de tiempo 
(enero de 2011 a diciembre de 2021, último dato disponible en la web del Instituto 
Nacional de Estadística), el IPC ha aumentado un 16,8%. En consecuencia, muchos 
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contribuyentes que, por efecto de la variación nominal de sus ingresos, sin haber 
aumentado realmente su capacidad económica, están pagando hoy por un tipo im-
positivo superior al que debieran.

Bases vigentes Bases deflactadas
según IPC (16,8%)

12.450,00 € 16.403,00 €

17.707,20 € 23.329,00 €

21.000,00 € 27.668,00 €

33.007,20 € 43.487,00 €

53.407,20 € 70.364,00 €

90.000,00 € 118.575,00 €

120.000,00 € 158.100,00 €

175.000,00 € 230.563,00 €

La falta de deflactación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato cons-
titucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad eco-
nómica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este real-
mente haya aumentado sus ingresos en términos reales. Además, el mantenimiento 
de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual 
está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la infla-
ción, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en 
su mano para reducir su impacto.

Proposición de ley

Artículo único. Modificación de la escala autonómica del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas
Se modifica el artículo único de la Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de 

la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda 
redactado del siguiente modo: 

«Artículo único. Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas

Se aprueba la siguiente escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que deflacta la anteriormente vigente con el fin de ajustar los tra-
mos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad 
económica real de los contribuyentes: 

Base liquidable Cuota íntegra
Resto base 

liquidable
Tipo aplicable

Hasta (euros) (euros) Hasta (euros) Porcentaje (%)

0 0 16.403,00 10,5

16.403,00 1.722,32 6.926,00 12,0

23.329,00 2.553,44 4.339,00 14,0

27.668,00 3.160,90 15.819,00 15,0

43.487,00 5.533,75 26.877,00 18,8

70.364,00 10.586,62 48.211,00 21,5

118.575,00 20.951,99 39.525,00 23,5

158.100,00 30.240,36 72.463,00 24,5

230.563,00 47.993,80 en adelante 25,5
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Disposición adicional única
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, cada año se adaptará la escala 

autonómica deflactándola en la misma proporción que el Índice de Precios al Con-
sumo del año anterior.

Disposición final única
La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2023.
Las medidas que supongan un aumento de créditos o una disminución de ingre-

sos en relación con el presupuesto vigente no entrarán en vigor, en la parte que su-
ponga una afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la 
entrada en vigor de la presente normativa.

Palacio del Parlamento, 16 de febrero de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38379).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan 
de Vilatorrada
250-00459/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38380).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38381).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges 
de les autopistes a les persones amb discapacitat
250-00461/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38382).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals utilitzats amb 
finalitats científiques
250-00462/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38383).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38384).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38385).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38386).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs 
forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
250-00467/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38387).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38388).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38389).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38390).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38391).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
250-00472/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38392).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de la família professional d’electricitat dels cicles formatius 
de grau mitjà i superior
250-00473/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38393).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38394).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38395).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació 
de la fabricació de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del 
Llobregat
250-00476/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38620).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38621).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38622).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38623).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de 
víctimes de matrimonis forçats
250-00480/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38624).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38625).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38396).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 38397).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la muralla de la Seu Vella, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Turó de la Seu Vella és un conjunt monumental situat a la ciutat de Lleida. 

Està configurat per diferents edificis, entre els que destaca la catedral antiga, tam-
bé coneguda com la Seu Vella. El Turó de la Seu vella va començar a patir pèrdues 
de difícil reparació amb l’arribada de l’època moderna, on només van quedar sense 
enderrocar el Castell del Rei i la Seu Vella, convertits, això sí, en casernes militars.

La Seu Vella és la catedral antiga de Lleida, patrimoni incalculable amb una 
qualitat arquitectònica i escultòrica d’un gran nivell, on les restes pictòriques també 
adquireixen una importància notable. La Seu Vella atorga prestigi a la ciutat i cal 
mantenir-la en un estat de conservació excel·lent.

Malauradament no es així. Per posar un exemple, el baluard del Rei, que for-
ma part del recinte fortificat principal (juntament amb el de la Reina, el de Lou-
vigny i el de l’Assumpció), presenta un clar estat d’abandonament. Aquest balu-
ard no ha estat objecte pràcticament de cap actuació de millora del seu estat, fet 
que, per tant, ha permès que l’erosió hagin conduit a la destrucció continuada del 
mateix.

Un exemple d’aquesta situació el trobem en el despreniment, el 26 d’abril del 
2021, d’un tram important de la muralla de la Seu Vella, que va obligar a tallar la 
Ronda de la Seu Vella. Desafortunadament no és un fet aïllat i, per tant, és obligació 
de les institucions posar-hi solucions.

El passat mes de juliol de 2021, el Govern de la Generalitat, en resposta a pre-
gunta parlamentària, va informar que estava prevista la signatura d’un Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Cultura i la Paeria de Lleida per a la restau-
ració del recinte murallat de la Seu Vella durant el segon semestre de 2021. És del 
tot necessari agilitzar totes les gestions per a restaurar la muralla. Lleida i el seu 
patrimoni ho mereixen.

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. Encarregar un estudi per conèixer les inversions que precisen les muralles per 

a la seva recuperació.
2. Signar, en un termini màxim de 3 mesos, el Conveni de col·laboració amb la 

Paeria i la Diputació de Lleida per a la restauració del recinte murallat de la Seu 
Vella i dotar-lo de les inversions plurianuals corresponents als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.



BOPC 259
14 de març de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 18

3. Informar en seu parlamentària, en un termini màxim de 2 mesos, de totes les 
actuacions realitzades per part del Departament de Cultura perquè la Seu Vella sigui 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i les perspectives de futur.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Òscar Ordeig i Molist,  

Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pacte per a la 
recuperació de l’Ebre
250-00517/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 37391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la creació d’un pacte 
per la recuperació de l’Ebre a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual situació de l’estat hidrològic i ambiental de l’Ebre a les Terres de l’Ebre 

es caracteritza per la reducció i estacionalitat del cabal del riu, la contaminació de 
les aigües superficials i dels aqüífers així com la regressió i subsidència del Delta 
de l’Ebre.

En aquest context l’aportació de 75 Hm3 cada any de cabals d’aigua de l’Ebre, 
captats dels seus canals laterals i transferits en bona part cap a les comarques del 
Camp de Tarragona, subministren a un bon nombre de municipis del Baix Ebre i el 
Montsià, per ser utilitzats bàsicament per a usos residencials (abastament a 36 mu-
nicipis pel consum d’entre 800.000 i 1500.000 persones i 26 grans indústries i usos 
turístics) en l’anomenat minitransvasament de l’Ebre.

Aquest minitransvasament, al llarg dels anys d’ençà el seu funcionament, constata 
que la contribució d’aquestes aportacions hídriques de l’Ebre han facilitat el desenvo-
lupament demogràfic, industrial i turístic de les comarques del Camp de Tarragona. 
En contra, la situació de les Terres de l’Ebre ha estat la contrària en termes demo-
gràfics i d’activitats econòmiques. Un territori on trobem un índex de menor renda, 
manca d’infraestructures, d’accessibilitat i connectivitat, tant física com digital.

En aquest context i fruit d’una reflexió sobre l’evolució d’ambdós territoris i co-
neixent altres experiències positives com el Pacte pel Ter signat el 2017, pensem que 
és oportú establir també a Catalunya un Pacte per l’Ebre entre les comarques tar-
ragonines i ebrenques, impulsat per la Generalitat i les institucions d’ambdós terri-
toris, per revertir el minitransvasament en base als principis de solidaritat, equitat 
i cooperació.

Aquest pacte, hauria de tenir, almenys, els següents objectius: 
1. Reduir progressivament i substancialment la dependència de les comarques 

del Camp de Tarragona dels cabals d’aigua captats al riu Ebre.
2. Conèixer i prevenir els efectes del canvi climàtic, tant en els recursos hídrics 

disponibles com a les necessitats de consum, a mig i llarg termini, tant a les Comar-
ques del Camp de Tarragona com a les Terres de l’Ebre.
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3. Determinar els requeriments per mantenir els cabals ecològics i el bon es-tat 
de les masses d’aigua de les superficials i dels aqüífers, a mig i llarg ter-mini, tant a 
les Comarques del Camp de Tarragona com a les Terres d’Ebre.

4. Impulsar les mesures necessàries per l’estalvi dels recursos hídrics en els di-
ferents usos: residencials, agrícoles, industrials i terciaris tant a les Comarques del 
Camp de Tarragona com a les Terres d’Ebre.

5. Impulsar l’economia circular en el cicle integral de l’aigua, amb la previsió i 
planificació de les actuacions necessàries en el sanejament, la regeneració, la reuti-
lització i la potabilització dels cabals d’aigua retornats al medi, així com dels aqüí-
fers contaminats i de l’aigua marina, per abastir les activitats econòmiques que ho 
permetin.

6. Impulsar els plans, projectes i inversions necessàries per la innovació tec-
nològica, la modernització i el desenvolupament de noves activitats econòmiques 
sostenibles en els àmbits industrial, agrícola, terciari i turístic, amb re-cursos per la 
formació i generació de nova ocupació.

7. Proposar les actuacions necessàries per facilitar l’assoliment dels anteriors 
objectius a les administracions publiques competents en matèria de medi ambient i 
gestió hidrològica.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Promoure un Pacte per l’Ebre, liderat des de la Generalitat i acordat amb les 

institucions del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre basat en els principis de 
solidaritat, equitat i cooperació.

2. Reduir el minstransvasament de l’Ebre al Camp de Tarragona.
3. Desenvolupar mesures de caràcter ambiental i hidrològiques d’acord amb l’es-

mentat Pacte per l’Ebre.
4. Implementar mesures socials i econòmiques per al desenvolupament del sud 

de Catalunya d’acord amb l’esmentat Pacte per l’Ebre.
5. Creació, dintre del marc del pacte per l’Ebre, d’una Mesa Científica amb els 

recursos necessaris per impulsar, formular i coordinar els estudis i projectes per as-
solir els objectius del Pacte per l’Ebre.

6. Constituir el Consell per la recuperació social, econòmica i ambiental de les 
Terres de l’Ebre. Aquest Consell, format per representants de totes les administra-
cions, organismes i entitats públiques i privades signants del Pacte per fer segui-
ment, donarà suport i coordinarà els treballs de la Mesa Científica.

Palau del Parlament, 1 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
digital en la gent gran
250-00518/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 37529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de medidas para combatir la 
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brecha digital en las personas mayores, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, nos hallamos en una época de avances tecnológicos y digitali-

zación, con el empleo de aplicaciones informáticas, telecomunicaciones, BigData e 
inteligencia artificial, que indudablemente han supuesto un desarrollo y avance eco-
nómico y social, ahorro de tiempo, eficiencia, comodidades, así como la posibilidad 
de manejar, archivar y gestionar grandes cantidades de datos e información.

Todo ello ha supuesto importantes innovaciones y variaciones en los usos y en la 
forma de realizar todo tipo de gestiones y de relacionarnos con la propia Adminis-
tración, con las entidades bancarias, con todo tipo de empresas, organismos entida-
des y entre particulares.

Se suceden cambios vertiginosos en nuestros usos y prácticas habituales que re-
quieren de ciertos conocimientos, competencias, habilidades y requisitos materiales 
y técnicos.

Se precisa poseer un teléfono móvil o un Smartphone con conexión a internet, un 
ordenador, una Tablet y/o un certificado u firma digital para poder realizar innume-
rables gestiones frecuentes. Gestiones administrativas diversas, laborales, sanitarias, 
bancarias, sociales, comerciales, ocio…

El mundo digital, el teletrabajo, lo «online», la informatización de archivos de 
datos se ha impuesto completamente en nuestra forma de vida en todos los ámbitos.

Si bien, no podemos olvidarnos de personas y sectores de población muy con-
creta que no disponen de tales competencias digitales (con una dificultad objetiva 
para adquirirlas, en muchos casos) y/o de los medios técnicos precisos para su uti-
lización eficiente.

Un importante grupo de personas que se está viendo excluido socialmente y muy 
limitado en su ya mermada, muchas veces, autonomía y capacidades, será el de nu-
estros mayores. Un colectivo vulnerable, que, si bien existen casos de personas de 
edad muy avanzada que se defienden con soltura con estas tecnologías, una gran 
parte de ellos se ven incapaces y completamente limitados para realizar las gestio-
nes y desarrollar su vida de forma autónoma e independiente.

Precisan de la ayuda de un familiar o allegado para realizar operaciones banca-
rias, gestiones varias con la Administración, reserva de citas médicas, etc.

El «analfabetismo digital» y falta de competencias, habilidades y medios técni-
cos les lleva a una evidente exclusión social que limita, en última instancia, el ejer-
cicio de sus derechos y libertades.

Por otro lado, el confinamiento puso de manifiesto la mala calidad de las teleco-
municaciones en el medio rural, lo que agrava la brecha de digital de los mayores 
en las zonas rurales, que pone todavía más difícil cualquier relación con la Admi-
nistración por este medio.

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. Incorporar en todos los protocolos de actuación relativos a cualquier relación 

entre la Administración y el administrado, la circunstancia de la falta de conoci-
mientos, habilidades, competencias y/o tenencia de medios tecnológicos por parte 
de los ciudadanos, en especial de las personas mayores, ofreciendo soluciones al-
ternativas y habilitando un servicio efectivo de apoyo para la realización de dichas 
gestiones.

2. Desarrollar cursos formativos especialmente dirigidos a nuestros mayores, 
cuyo contenido debe verse sobre el uso básico y práctico de las tecnologías digitales, 
así como, la prevención de los posibles riesgos que puede conllevar el uso de las tec-
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nologías, tales como estafas, ciberdelincuencia, adicciones, intromisiones ilegítimas 
en la privacidad e intimidad, robo de datos, etc.

3. Instar al Gobierno de la Nación a desarrollar un protocolo de buenas prácticas, 
en colaboración con las entidades financieras, que contemple medidas especiales de 
apoyo a las personas que muestren dificultades con el uso de las nuevas tecnologías 
y la digitalización, especialmente los más mayores, y les permitan realizar las ges-
tiones ordinarias sin dificultad.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Proposta de resolució sobre els tràmits per a modificar la Llei 
15/2020, de les àrees de promoció econòmica urbana
250-00519/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Juan Luis Ruiz 

López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les àrees de promoció econòmica urbana, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de desembre de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 

de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Aquestes APEUs es legis-
len per donar cobertura a una necessitat del teixit empresarial català, que necessiten 
dinamitzar i revitalitzar espais on es concentren activitats industrials, comercials o 
de serveis.

La diversitat d’aquests espais requereix un alt grau de flexibilitat i de capacitat 
d’adaptació a les diferents necessitats i realitats del territori, buscant models de col-
laboració público-privada que agilitzin les actuacions però que també les dotin de 
sostenibilitat econòmica a llarg termini. Abans de posar en marxa les APEUs, re-
sultava evident que el model de gestió tradicional en el què les administracions lo-
cals intervenen i ordenen els usos de les zones de concentració empresarial s’estava 
esgotant i d’aquí la necessitat de posar en marxa les àrees de promoció econòmica 
amb la major celeritat possible.

Aquest model no és exclusiu de Catalunya: trobem multitud d’exemples al llarg 
del món, començant per els Business Improvement Districts canadencs posats en 
marxa a partir de 1969. Els casos d’èxit s’han multiplicat arreu: Regne Unit, Ale-
manya, Suècia...

La interpretació catalana dels APEU, formalitzada a la llei 15/2020, permet la 
col·laboració público-privada mitjançant l’ús de la figura jurídica de l’associació pri-
vada sense ànim de lucre sota tutela del municipi implicat. La finalitat d’aquestes 
associacions és dinamitzar espais de concentració empresarial mitjançant el finan-
çament de les aportacions obligatòries de les empreses que es troben dins de l’àrea 
definida com a APEU.

El passat 17 de setembre de 2021, en el sí de la subcomissió de Seguiment Nor-
matiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, 
es va acordar que alguns dels articles de la llei requereixen una major precisió en 
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allò que pertoca a les prestacions patrimonials públiques no tributàries per tal de 
poder donar el desplegament normatiu necessari d’aquesta llei.

De la mateixa manera que s’inclou també l’acord de que la Generalitat de Cata-
lunya promourà la corresponent modificació legislativa per tal que es reculli que les 
entitats gestores de les àrees de promoció econòmica urbana tindran la consideració 
de poder adjudicador en els termes establerts en la llei 9/2017, de 8 de desembre, de 
Contractes del Sector Públic.

Aquestes modificacions resulten imprescindibles per tal de garantir la seguretat 
jurídica tant dels ajuntaments com de les empreses participants, per tal de poder 
començar l’explotació d’aquesta figura tant necessària pel teixit empresarial català.

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 iniciar, abans d’acabar el primer 

semestre de 2022, els tràmits de modificació de la llei 15/2020 per tal d’ajustar-se a 
l’acord de la subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes 
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, publicat al BOE el dia 20 d’octubre de 
2021, en relació a la llei 15/2020 de les àrees de promoció econòmica urbana.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Juan Luis Ruiz López, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els mecanismes d’inspecció dels 
recursos residencials
250-00520/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre els mecanismes d’inspecció dels recursos residencials a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Covid-19 ha posat de relleu les condicions residencials que viuen la nostra 

gent gran a Catalunya. L’impacte de la pandèmia en el nostre sistema residencial 
ens obliga, com a Parlament de Catalunya, i obliga al Govern de la Generalitat, a 
encetar noves polítiques legislatives i executives que millorin la capacitat inspectora 
del Govern de la Generalitat de la qualitat assistencial que s’ofereix al conjunt del 
nostre sistema residencial.

Han estat moltes entitats de familiars i també d’una part del propi sector qui, 
abans fins i tot de l’impacte de la pandèmia, convenien la necessitat d’actualitzar el 
nostre sistema d’inspecció dels centres residencials, posant l’accent en la qualitat es-
tructural però també en la qualitat dels serveis que s’ofereixen en aquelles residèn-
cies públiques i privades de Catalunya. Cal que l’administració pública inspeccioni 
si les empreses que gestionen equipaments residencials, ja sigui en règim de con-
certació o col·laboració, però també aquells serveis totalment públics gestionats pel 
propi Govern de la Generalitat acompleixen amb les ràtios de professionals/usuari, 
si aquestes són presents durant qualsevol dels torns de dia/nit, que la qualitat del 
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menjar sigui correcte, que el tracte dels/les professionals vers els usuaris/àries sigui 
el correcte, o que els drets dels/les residents es compleixen, entre d’altres.

El Parlament de Catalunya considera que l’actual model no és capaç d’abordar 
la petició dels diferents col·lectius d’usuaris, familiars i professionals, de millorar i 
modernitzar el l’actual sistema inspeccions, assegurant, entre d’altres, que aquestes 
es produeixen sense previ avís als centres inspeccionats. El Parlament, al Ple Mo-
nogràfic sobre Residències celebrat el juliol de 2020 ja va establir la necessitat de 
modificar la legislació i els mecanismes d’inspecció de les residències, sense que 
l’executiu ho hagi fet realitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear, en el termini de 6 mesos, la Comissió de Qualitat Assistencial, un or-

ganisme públic independent, amb capacitat executiva, dependent del Govern de Ca-
talunya, i amb capacitat d’actuar en els àmbits mèdic, residencial i serveis d’ajuda i 
assistència domiciliària, i amb els següents objectius: establir un registre de proveï-
dors; supervisar, inspeccionar i valorar els serveis; actuar per a protegir a les per-
sones usuàries dels serveis; i informar a la societat de manera independent sobre la 
situació dels serveis. D’aquesta manera s’establirà un sistema d’avaluació contínua 
que controli i actuï per a garantir una adequada qualitat dels serveis.

2. Encetar, en el termini de 2 mesos, un procés de renovació del mètode d’ins-
pecció dels centres residencials, enfocant-la fonamentalment a la millora de la qua-
litat del serveis. Entre d’altres aspectes es requereix: 

a. La modificació del sistema sancionador establert a la Llei de Serveis Socials.
b. La modificació de les actes i els criteris d’inspecció.
c. Introducció d’un sistema checklist.
d. Increment del nombre de professionals del cos d’inspectors/es de la Generalitat.
e. Assegurar que les inspeccions es fan sense avís previ al centre.
f. Fer públics al conjunt de la ciutadania els resultats de les inspeccions (centres 

inspeccionats, resultat de la inspecció i mecanismes de resolució adoptats pel centre 
per subsanar-los).

3. Publicar al web del Departament de Drets Socials un apartat específic de re-
cursos residencials públics i d’aquells que tenen places concertades/col·laborades, 
on s’especifiqui les característiques de cada centre, empresa/ens gestor, previsió de 
llista d’espera per accedir, inspeccions realitzades des de l’1 de gener de 2021 fins 
a l’actualitat, empresa/entitats gestora, deficiències detectades i accions per subsa-
nar-les.

4. No avisar als centres residencials de les inspeccions previstes.
5. Efectuar els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, 

material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de 
vacances, absències, etc.

6. Realitzar un estudi sobre la situació de la infraestructura de tots els centres 
residencials per a gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la infància de Ca-
talunya per, posteriorment, generar un Pla d’Inversió que actualitzi i millori la qua-
litat dels centres residencials.

Palau del Parlament, 1 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’abonament «De bat a bat»
250-00521/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el programa «de bat a bat», per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
«De bat a bat» és un abonament, amb un cost de 70 euros (amb abonaments bo-

nificats a 60 euros per determinats col·lectius) que permet entrar il·limitadament du-
rant tot un any, sense reserva prèvia, als diferents espais patrimonials gestionats per 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, agència de la Generalitat de Catalunya

En aquests moment, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, té adscrits 38 
monuments i els següents equipaments culturals: el Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona 
i el Centre de Restauració de Béns Mobles.

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 estudi per a l’ampliació del programa «De bat a bat» amb els mu-

seus que composen les xarxes de museus de Catalunya.
2. A partir de les conclusions de l’estudi, proposar convenis de col·laboració per 

ampliar el programa «De bat a bat» a tots els monuments i bens d’interès cultural 
(nacional o local) existents a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de 
Sant Boi de Llobregat
250-00522/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu de Sant Boi, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La saturació i el col·lapse de l’activitat hospitalària i de l’atenció primària i del 

seu personal segueixen pressionant el nostre sistema de salut. Després d’una dècada 
de retallades, la crisi de la COVID-19 ha agreujat aquesta tensió. Un dels hospitals 
afectats és el del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi.

La situació ha repercutit en totes les unitats, rebent una gran pressió assistencial 
i importants càrregues de treball per part dels treballadors i treballadores qui de-
nuncien que s’ha fet una convocatòria per a professionals que han resolt de manera 
parcial. Doncs de les 132 places convocades de totes les categories, fins ara han es-
tat convocades 52.

A aquesta situació, se li suma que fa unes setmanes es va anunciar que l’Hospi-
tal de Sant Boi esdevindria l’hospital de referència pels veïns i veïnes dels munici-
pis de Cervelló, Corbera, La Palma i Vallirana de manera progressiva durant l’any 
2022. Un total d’uns 40.000 habitants que abans d’aquest canvi es distribuïen entre 
l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí - en el cas dels adults –i en l’Hospital 
Sant Joan de Déu - en el cas de les especialitats de pediatria, ginecologia i obste-
trícia.

Les retallades, l’alta càrrega de treball i l’ampliació de l’abast territorial de l’Hos-
pital, no han vingut acompanyades de l’augment de personal i d’infraestructures ne-
cessaris, tot esdevenint el col·lapse que denuncien treballadors i treballadores.

La falta de previsió i el cansament del personal, van portar al comitè d’empresa 
a convocar una concentració el passat mes de gener per donar visibilitat a la situació 
en la què es troben, demanant una millora de les ràtios i les condicions laborals dels 
contractes que se signen. El comitè assegura que la direcció de l’hospital no ha do-
nat solució tot i haver rebut 12M per assumir l’increment de població responent que 
no hi ha professionals disponibles.

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 funcional i d’inversions per ampliar i adequar els espais exis-

tents i dotar del material necessari l’Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi per 
acollir l’increment de població progressiu durant aquest 2022.

2. Ampliar les plantilles existents convocant pel 2022 les 80 places restants que 
es va comprometre a convocar per suplir la necessitat de personal i fer un estudi de 
suficiència de cobertura.

3. Elaborar un pla per retenir el personal que actualment treballa a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu de Sant Boi i que es planteja canviar de lloc de treball per la si-
tuació i condicions actuals.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rocio Garcia Pérez, 

diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la recuperació del camí del congost de 
Tresponts
250-00523/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la recuperació del camí dels Tresponts, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La història del camí que travessa el congost dels Tresponts és mil·lenària. Tal i 

com diu l’informe del BCIL: «el camí que veiem a l’actualitat, que combina ponts 
que travessen el riu amb pontarrons adossats a la roca, ha estat tradicionalment vin-
culat a la figura del bisbe Ermengol d’Urgell (1010-1035), d’acord amb una tradició 
que remunta, pel cap baix, al segle XIV». Durant aquests 1.000 anys d’història ha 
estat pas obligat entre el nord i el sud al nostre territori a través de les muntanyes 
del Prepirineu.

El congost dels Tresponts ofereix una nova vida després de 1000 anys des del 
mes de desembre de 2021, quan el nou túnel dels Tresponts ha estat una realitat, 
substituint la carretera que fins ara hi ha via en servei.

Aquest nou túnel de 1.290 m de llargada, ha deixat en desús l’antic de la carre-
tera C-14, només quedant com a pas exclusiu en cas de les necessitats de conserva-
ció i manteniment: tasques de maniobra del túnel i de programació de conservació 
i evacuacions d’emergència.

Avui, després de l’execució del túnel, la carretera en desús és un mirador privi-
legiat del congost on es pot gaudir de la vista des del marge dret del riu Segre del 
sender medieval quan passa pel marge esquerre en l’itinerari que requeria els ponts 
que li donen nom.

La construcció, a més d’aportar la seguretat imprescindible per a la circulació 
dels vehicles, ha donat una oportunitat per a recuperar la zona i, per tant, ara seria 
important convertir el camí com a itinerari turístic la traça antiga de la C-14, habili-
tar espais i restaurar part del camí medieval que forma part del camí de Sant Jaume.

Obtenir de les transformacions d’antigues infraestructures un recurs actual és 
missió indispensable per al foment del territori amb expectatives que conjuguen la 
natura en estat pur i la història del país de muntanya i la seva evolució del tarannà 
econòmic i social.

L’informe del tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’historia-
dor Carles Gascon, i el projecte de l’arquitecte Ricard Lobo, arquitecte de l’ajunta-
ment d’Organyà en aquella data, posen les bases on fonamentar una valoració del 
territori com a recurs.

Les activitats culturals i turístiques són una oportunitat per a establir estratègies 
de dinamització, promoció i coneixement directe del territori i de zones, com el 
camí de Tresponts, força desconeguts.

L’interès pel congost del Tresponts ve de lluny a la comarca de l’Alt Urgell. Ara 
obert el túnel, cal fer possible l’ús a peu per a visitar des del tram en desús per al 
trànsit rodat de la calçada, el congost, el riu Segre i els ponts antics.

És del tot necessari dur a terme una sèrie d’actuacions que permetrien la pro-
moció turística i la generació d’activitat amb l’aprofitament de l’atractiu del recurs 
patrimonial i la dinamització del territori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Redactar un projecte de recuperació del camí de Tresponts que inclogui la res-

tauració del camí vell, dels murs de pedra de suport de la plataforma antiga i refac-
ció d’una passarel·la per a vianants.

2. Redactar un projecte de promoció econòmica i turística de tot el camí de Sant 
Ermengol (part del camí de Sant Jaume) que inclogui el camí dels Pontarrons i el 
propi camí de Tresponts.

3. Buscar el finançament necessari perquè es posi el projecte el més aviat pos-
sible.

Palau del Parlament, 1 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Òscar Ordeig i Molist, Ju-

dit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació 
continuada especialitzada per als funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00524/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la Propuesta de resolución sobre la creación de un centro de formación 
continua especializada para los funcionarios de Servicios Penitenciarios, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, los más de 3.500 funcionarios de Servicios Penitenciarios, tan-

to de carrera como interinos, carecen de un centro de formación especializada en 
el que se atienda su formación continua. La escasa formación que se les imparte es 
fragmentaria, irregular y manifiestamente insuficiente para las delicadas funciones 
que tiene encomendadas este cuerpo de funcionarios.

Esta situación no sólo supone un menoscabo para sus derechos laborales, ya que 
ven mermadas sus posibilidades de mejora profesional; también representa un pesa-
do lastre para el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, al obligar a los 
funcionarios a enfrentarse a situaciones potencialmente difíciles en el ejercicio de 
sus funciones sin contar con las herramientas y los conocimientos necesarios para 
abordarlas.

Es perentorio, por tanto, que el Departamento de Justicia reconozca las caren-
cias que ha creado su escaso interés por esta importante cuestión, y que acometa 
las medidas que sean necesarias para construir un verdadero sistema de formación 
continua para funcionarios de Servicios Penitenciarios que dé respuesta a sus ne-
cesidades como profesionales y redunde en una mejora del sistema penitenciario de 
Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Realizar un estudio diagnóstico de las necesidades de formación de los funcio-

narios de Servicios Penitenciarios en el plazo de tres meses a partir de la aprobación 
de esta propuesta de resolución, y presentarlo seguidamente en sede parlamentaria.

2) Crear un centro de formación continua especializada para funcionarios de 
Servicios Penitenciarios dotado de dependencias permanentes de uso privativo del 
Departamento de Justicia, y habilitado para que en él se puedan impartir tanto cla-
ses teóricas como otras prácticas en espacios que reproduzcan aquellos en los que 
deben desenvolverse en el ejercicio de sus funciones.

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat 
dels funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00525/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución para la reducción del elevado porcentaje 
de interinidad que sufren los funcionarios de Servicios Penitenciarios, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el Banc de Dades d’Ocupació Pública de la Secretaria de la Funció Pú-

blica, en noviembre de 2021 había en Servicios Penitenciarios 635 funcionarios in-
terinos de una plantilla total de 3.508, lo que arroja un porcentaje de interinidad del 
18,1%. Aunque dicho porcentaje sea inferior a la media de la función pública cata-
lana, que alcanza el escandaloso nivel del 34,6%, es el doble del considerado idóneo 
que se sitúa en torno al 8%.

Un elevado porcentaje de interinidad constituye un verdadero fraude para las 
legítimas expectativas de los funcionarios interinos, a quienes no se da la oportuni-
dad de consolidar su vinculación con la Administración, además de un factor que 
perjudica al servicio prestado, dado que introduce un elemento de incertidumbre 
permanente en el componente de recursos humanos que afecta a su buena marcha.

Se hace imprescindible terminar con esta situación anómala, que hace más de 
diez años que dura.

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 dar respuesta a la si-

tuación angustiosa que sufren los 635 funcionarios interinos adscritos a Servicios Pe-
nitenciarios, reconociendo la experiencia que han adquirido y ampliando, si es necesa-
rio, las plantillas públicas en el proceso de consolidación de sus puestos de trabajo.

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de 
dimensionament de la plantilla de funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00526/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución para la elaboración de un estudio de di-
mensionamiento de la plantilla de funcionarios de servicios penitenciarios, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, la plantilla de funcionarios de servicios penitenciarios está ma-

nifiestamente mal dimensionada.
Ello trae causa del hecho de que la plantilla está congelada desde hace diez años 

(3.508 actualmente, 3.447 en 2011, según el Banc de Dades d’Ocupació Pública de 
la Secretaria de la Funció Pública), y que no ha sido adecuada a los desarrollos del 
modelo penitenciario puesto en práctica por la Generalitat. Éste está basado en la 
creación de numerosas unidades de convivencia dentro de cada centro penitencia-
rio, cosa que requiere de que un mayor número de funcionarios pueda supervisar la 
buena marcha de los servicios en espacios diferenciados. La colocación de cámaras 
no es suficiente, porque nunca puede sustituir la presencia física del funcionario y su 
capacidad para gestionar con su profesionalidad las situaciones que se puedan dar.

La mejor prueba de todo lo anterior es la enorme cantidad de horas extraordina-
rias que, estructuralmente, deben ser realizadas cada año para asegurar una mínima 
calidad de los servicios penitenciarios.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Encargar un estudio de dimensionamiento de la plantilla de funcionarios de 

servicios penitenciarios a una entidad independiente, y presentar sus resultados en 
sede parlamentaria en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta 
propuesta de resolución.

2) Si dicho estudio concluye que la actual plantilla de funcionarios de servicios 
penitenciarios es insuficiente, presentar en sede parlamentaria, en el mismo mo-
mento que el estudio, un plan para crear las nuevas plazas que sean precisas y para 
dotarlas económicamente.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de 
nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00527/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución sobre la dignificación de las condiciones 
de nombramiento y formación inicial de los interinos del cuerpo de funcionarios de 
servicios penitenciarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el cuerpo de funcionarios de servicios penitenciarios, el porcentaje de interi-

nidad se sitúa actualmente en torno al 25% de los efectivos (equivalente a 635 per-
sonas, según el Banc de Dades d’Ocupació Pública de la Secretaria de la Funció 
Pública), un valor muy superior del que sería razonable para gestionar las inciden-
cias de la plantilla, que estaría en alrededor del 8% del total.

Esta anómala situación hace mucho tiempo que se da en todos los cuerpos de 
funcionarios de la Generalitat, que en la actualidad tienen un porcentaje de interini-
dad de más del 40%, si no incluimos en el cómputo a los cuerpos de Mossos d’Es-
quadra, Bomberos y Agentes Rurales, que por su condición de agentes de la autori-
dad no pueden recurrir a la figura del interino.

Al excesivamente elevado número de interinos que se da en el cuerpo de funci-
onarios penitenciarios, se suman graves dudas sobre cómo se gestiona el procedi-
miento para escoger quién puede convertirse en funcionario interino. Actualmente 
existen hasta cinco bolsas de interinos, de las cuales sólo una consta que se rija por 
el principio de antigüedad de quienes en ella figuran inscritos; las otras cuatro se 
rigen por principios poco claros, situación que propicia la arbitrariedad de la Ad-
ministración a la hora de decidir a quién se ofrece la oportunidad de convertirse en 
funcionario interino.

Adicionalmente, es conocido que el interino, una vez nombrado, pasa a ejercer 
sus funciones inmediatamente, sin pasar por un mínimo periodo de aprendizaje pre-
vio que le dé pautas sobre cómo enfrentarse a las situaciones más habituales que se 
dan en el cotidiano desempeño de sus responsabilidades.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Dar respuesta a la situación angustiosa que sufren los 635 funcionarios interi-

nos adscritos a Servicios Penitenciarios, reconociendo la experiencia que han adqui-
rido y ampliando, si es necesario, las plantillas públicas en el proceso de consolida-
ción de sus puestos de trabajo.

2) Unificar las diferentes bolsas de interinos que existen actualmente en una sola, 
y hacer del principio de antigüedad el criterio fundamental que la rija.

3) Programar la impartición de una formación inicial para los funcionarios in-
terinos, que sea previa al inicio de efectiva prestación de sus servicios, que garantice 
que tienen los conocimientos y las habilidades mínimas necesarias para desenvol-
verse eficazmente en sus puestos de trabajo.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre la 
contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, 
corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 37712).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.03.2022; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’un nou finançament just
302-00103/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 38858; 38859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 38858)

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

Avançar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just (tram. 302-
00103/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 9 amb l’esmena 2

9. Fer que l’agència tributària de Catalunya funcioni com a finestreta única en 
la recaptació impositiva, tot garantint la col·laboració i coordinació amb les admi-
nistracions concernides mitjançant el ple desenvolupament de la figura del consorci 
tributari.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 38859)

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’un nou finançament just (tram. 302-00103/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3 bis amb l’esmena 1

3 bis. El Parlament de Catalunya denúncia que l’actual sistema de finançament, 
lluny de redistribuir recursos, de forma justa i solidaria, manté fortes limitacions 
per assolir sobirania fiscal. L’opacitat del model i l’efecte capitalitat prima el dum-
ping fiscal que afavoreix a les comunitats més insolidàries i menys corresponsables 
fiscalment.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió 
financera
302-00106/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 38851; 38852; 38853 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

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

(REG. 38851)

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 l’exclusió fi-
nancera (tram. 302-00106/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar
Transacció l’esmena 1 de la CUP

1. Treballar propostes que permetin revertir la situació i garantir la inclusió fi-
nancera de la ciutadania per garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un 
serveis de caixer automàtic de proximitat, amb independència del municipi de resi-
dència, assegurant que són les entitats financeres qui n’assumeixen el cost i no supo-
sa una transferència de recursos públics.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, 

portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 38852)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, 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 l’exclusió fi-
nancera (tram. 302-00106/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Transacció amb l’esmena 3 de la CUP i la 2 d’ERC

3. Donar suport a les mesures proposades pel Govern de la Generalitat destina-
des a garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer auto-
màtic de proximitat, amb independència del municipi de residencia, assegurant que 
són les entitats financeres qui n’assumeixen el cost i no suposa una transferència de 
recursos públics, en tant que es tracta d’una activitat que genera un guany privat a 
per a entitats privades que són plenament solvents i obtenen amplis marges de be-
neficis.

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

Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 38853)

A la Mesa del Parlament
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 l’exclusió financera (tram. 302-00106/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
Transacció amb l’esmena 1 d’En Comú Podem

2. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de promoure mesures legislatives 
per a garantir el manteniment de serveis bancaris de qualitat i també per garantir 
que la ciutadania pugui disposar d’atenció personalitzada a les oficines i d’atenció 
telefònica directe que faciliti la igualtat d’accés als serveis bancaris amb indepen-
dència dels dominis tecnològics individuals.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
alternatives habitacionals per a les famílies desnonades
302-00107/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 38860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2022

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

CICLE PER GUANYAR, EL GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM  

(REG. 38860)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alter-
natives habitacionals per a les famílies desnonades (tram. 302-00107/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
De supressió i addició al punt 1

Transacció entre el punt 1 de la moció del GP CUP-NCG i l’esmena 1 del GP ECP.
1. Derogar el Protocol d’actuació d’execució de les diligències de llançament al 

Partit judicial de Barcelona, signat l’any 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Barcelona i al qual estan adscrits diversos Ajuntaments de Cata-
lunya. I redactar en el termini màxim de 6 mesos un nou protocol determini i quan-
tifiqui la dotació de recursos humans i materials preventius necessaris i el compro-
mís de pressupost per abordar situacions de risc de pèrdua d’habitatge, que reculli 
la corresponsabilitat dels grans tenidors per fer front a l’emergència habitacional 
en consonància amb l’actual legislació catalana i la necessitat de que els Jutjats es 
comprometin a fer una aplicació garantista de tota la legislació d’emergència habita-
cional, i que permeti a les treballadores socials acompanyar i assistir a les famílies 
en tot el procés, inclòs el propi llançament, si ho estimen necessari, d’acord amb les 
seves funcions i el seu Codi deontològic.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
D’addició d’un punt 3 bis

Transacció amb l’esmena 3 del GP ECP.
3 bis. Posar en marxa en el termini de tres mesos un pla de xoc urgent per acabar 

amb les llistes d’espera de les meses d’emergència de Catalunya. Aquest pla haurà 
de contemplar un calendari d’implementació amb els recursos i habitatges que apor-
tarà la Generalitat per posar totes les llistes d’espera a zero.

Palau del Parlament, 9 de març de 2022
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 fauna 
salvatge i la seva incidència en el món agrari
302-00108/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 38799 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, EL GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 38799)

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

çar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
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 fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari (tram. 302-00108/13).

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

1. Aprovar i implementar, en el termini de tres mesos, el Pla estratègic del Con-
trol de danys del Senglar a Catalunya 2022-2024 que incorpori la diagnosi, les ac-
cions temporalitzades i els recursos necessaris per portar-les a terme pel control 
d’aquesta espècie cinegètica i, alhora, dur a terme els plans específics per altres es-
pècies cinegètiques, que hauran d’entrar en vigor abans d’acabar el 2022.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 5

5. En el termini de sis mesos consensuar en el marc del Consell de Caça de Ca-
talunya el mecanisme per articular l’aplicació de l’emergència cinegètica a les zones 
de veda per acordar on cal declarar-la, aportar agilitat a l’hora d’aplicar les me-
sures subsidiàries, i que pugui actuar l’Administració en cas que les actuacions del 
titular cinegètic no hagin estat efectives.

Palau del Parlament, 9 de març 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 el garantiment 
dels drets fonamentals en les mobilitzacions
302-00110/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 38803 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, EL GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 38803)

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

nica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 
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amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció 
següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el garantiment dels drets fonamentals en les mobilitzacions (tram. 302-00110/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Vetllar per la derogació de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Segu-
retat Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa, i que la nova legislació que 
la substitueixi sigui més garantista incorporant, entre d’altres, les mesures necessà-
ries per prohibir el perfil racial en les polítiques de seguretat, així com els controls 
d’identitats basats en perfils ètnico-racials.

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

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la implantació del Pacte contra 
la segregació escolar
360-00009/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 37543).
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2022.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’Informe de balanç sobre la implementació del Pacte contra 

la Segregació escolar, que és el primer que lliurem a la Cambra d’ençà de la seva 
signatura.

L’informe ha detectat avenços en la reducció de la segregació escolar, a la vegada 
que es considera imprescindible abordar amb més decisió les actuacions pendents 
del Pacte contra la segregació escolar. Així, en aquests dos anys des de la seva sig-
natura els principals esforços s’han adreçat a generar les condicions adequades per 
fer-ne un desplegament efectiu.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió. Us suggereixo que el debat d’aquest informe pugui ser substanciat a la Co-
missió d’Educació.

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

Barcelona, 3 de març de 2022
Rafael Ribó, síndic de Greuges

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

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/253430960.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 37899 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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 Polítiques Digitals i Territori
Alta: Maite Selva i Huertas
Baixa: Joan Canadell i Bruguera

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 37374 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Joaquim Calatayud Casals ha estat designat membre de la Co-
missió d’Empresa i Treball.

Palau del Parlament, 2 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 37900 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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 Salut
Alta: Maite Selva i Huertas
Baixa: Josep Riera i Font

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Fascicle segon
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 de març de 2022, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresidenta la 
diputada Jeannine Abella i Chica per a proveir la vacant causada per la renúncia del 
diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comissió,  

Jordi Orobitg i Solé

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat 
amb Catalunya
406-00007/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 37907 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2022

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 49 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada Glòria Freixa i Vilardell ha estat proposada presidenta de la 
Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 37903; 37904 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.03.2022

Reg. 37903

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Joan Canadell i Bruguera ha estat designat membre i portaveu de 
la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 37904

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
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nica que la diputada Glòria Freixa i Vilardell ha estat designada membre de la Co-
missió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 97/XIV, sobre el pagament del 
deute pendent i la inversió als municipis i el món local
290-00078/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37143 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 97/XIV, sobre el 
pagament del deute pendent i la inversió als municipis i el món local (tram. 290-
00078/13), us informo del següent:

El dia 1 de febrer de 2022 es constitueix el Consell de Governs Locals. Aquest 
ens estatutari que preveu la Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs 
Locals és el marc de col·laboració i de debat per als afers referents al món local. El 
Consell de Governs Locals no havia estat convocat des de l’any 2015. Per aquest mo-
tiu, el Govern de la Generalitat fa una aposta decidida per reforçar les institucions 
més properes a la ciutadania: els municipis.

Així mateix, el Pla normatiu del Govern, aprovat el 19 d’octubre de 2021, inclou 
la tramitació de l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya, iniciativa im-
pulsada pel Departament de la Presidència i, en concret per la Secretaria de Governs 
Locals i relacions amb l’Aran. Aquesta iniciativa legislativa té com a finalitat regu-
lar, dins un sistema integrat, les bases del règim jurídic dels governs locals catalans, 
en desenvolupament del marc general del títol II capítol VI i l’article 160 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya. Una vegada aprovada pel Parlament de Catalunya la 
llei de governs locals de Catalunya, s’iniciarà la tramitació de la llei de finançament 
local en base a la revisió i actualització dels estudis anteriors fets, que evidencien 
que en el marc legal de caràcter bàsic vigent, el marge de millora en la gestió del 
finançament local és molt estret.

Pel que fa a l’augment dels recursos per a la sanitat i els destinats a l’atenció 
primària pendents en els diversos municipis, previstos en el Pla d’enfortiment de 
l’atenció primària, cal assenyalar que aquest any 2022 s’ha aprovat el pressupost 
més alt destinat a Salut; 11.244 M€ (1.544 M€ més que en els pressupostos de 2020). 
D’aquests, 1.885 milions es destinaran a l’atenció primària.

Així doncs, l’atenció primària creix un 20,7%, amb fons destinats bàsicament 
a la consolidació professional, a enfortir i reforçar l’atenció professional, perquè 
l’atenció primària es desenvolupa fonamentalment a partir de l’atenció dels profes-
sionals que hi treballen i que hi presten servei, constituint una part fonamental que 
dona accés a l’usuari al sistema sanitari mantenint el contacte permanent amb el 
pacient. Per això s’incorporen nous perfils professionals, per reforçar i enfortir les 
necessitats actuals de l’atenció primària; 220 professionals de benestar emocional 
–psicòlegs, educadors, treballadores socials i altres perfils–, que s’afegeixen als 150 
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incorporats al darrer trimestre de 2021 i que treballen juntament amb infermeria des 
del punt de vista de la prevenció i promoció de la salut, així com 150 nutricionistes.

A banda d’això, del mes de gener de 2020 al setembre de 2021, l’atenció primà-
ria s’ha reforçat amb 5.400 professionals; 547 persones que corresponen a metges de 
família, psicòlegs, pediatres i odontòlegs; 1.200 persones graduades d’infermeria o 
treballadors socials; 83 tècnics especialistes de grau superior sanitari –radiologia, 
laboratori...–; 993 tècnics especialistes de grau mitjà sanitari i 2.578 administratives.

El sistema sanitari català pateix un infrafinançament crònic que es revela ara 
més que mai, com a conseqüència de l’afectació de la pandèmia i la situació d’emer-
gència sanitària. Per això és necessari complementar aquest pressupost amb fons ex-
traordinaris dels Pressupostos Generals de l’Estat i pal·liar aquest infrafinançament 
estatal de la sanitat.

D’altra banda, s’està elaborant un estudi sobre les necessitats territorials pel que 
fa als serveis socials especialitzats; residencials i d’atenció diürna. A partir d’aquest 
estudi es confeccionarà un mapa en què quedin reflectides les necessitats i que per-
meti l’actualització de la programació territorial. La seva finalització està prevista 
per al primer trimestre del 2022.

Quant a les polítiques públiques d’habitatge, el 21 d’octubre de 2021 es va do-
nar llum verda a la tramitació i aprovació del Pla territorial sectorial de l’habitatge 
(PTSH) que quedarà enllestit durant el primer semestre de l’any 2022. El Pla Ter-
ritorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) estableix les línies d’actuació als diferents ti-
pus de municipis durant els propers 20 anys, en funció de les seves característiques 
demogràfiques i geogràfiques específiques i de les seves necessitats concretes en 
matèria d’habitatge. En aquest sentit, el PTSH ajusta la política pública d’habitatge 
–tant la de la Generalitat com la dels ajuntaments–, així com les actuacions d’altres 
sectors amb incidència en l’habitatge, als objectius quantitatius i qualitatius marcats 
en relació amb els àmbits demogràfics i territorials per als quals s’estableixen ac-
tuacions concretes. En conseqüència, el PTSH esdevé l’eina per a ajustar la política 
pública d’habitatge a les necessitats dels municipis, més enllà d’altres actuacions 
desenvolupades en coordinació i col·laboració amb els ens locals, com ara totes les 
tasques que es porten a terme a través de les Oficines Locals d’Habitatge (OLH), 
entre d’altres, la gestió de diversos ajuts al pagament de l’habitatge o els programes 
d’accés a l’habitatge, així com la coordinació amb els serveis socials municipals per 
a l’atenció dels casos de les meses d’emergències i els seguiments socials dels resi-
dents dels habitatges públics.

Així mateix, pel que fa a la construcció de noves promocions d’habitatge públic, 
la Generalitat ha activat des del 2017 la programació de noves promocions d’habi-
tatge, tot impulsant el Programa d’habitatges de lloguer assequible que desenvolupa 
l’Incasòl. Actualment l’Incasòl té en marxa un total de 26 promocions que sumen 
1.166 habitatges amb una inversió total de 149,93 M€. En el mes de gener d’enguany 
hi ha en construcció sis obres que sumen 188 habitatges i la resta estan en diferents 
fases de redacció de projecte i programació.

L’Incasòl s’ha marcat l’objectiu d’incrementar la programació de producció d’ha-
bitatges de lloguer assequible en 500 unitats l’any, assumint així, un compromís 
d’inversió de més 50 M€ en cada exercici. Aquests habitatges de lloguer assequible 
cerquen incidir als municipis on els elevats preus de mercat exclouen a població que 
malgrat tenir recursos econòmics, no són suficients per a fer-hi front. La major part 
de les promocions del programa son fruit de la cooperació amb l’administració lo-
cal, ja que els ajuntaments cedeixen solars on l’Incasòl inverteix per a la construc-
ció dels habitatges de lloguer. Així, per exemple, en sis de les promocions en curs, 
s’ha acordat cedir a l’ajuntament entre un 5 i un 10% dels habitatges de la promoció 
perquè pugui atendre les seves pròpies necessitats socials locals. Alhora, es desta-
quen els ajuts a la promoció que es despleguen des de la Generalitat de Catalunya 
als diferents municipis del país, a través dels préstecs bonificats de l’Institut Català 
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de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) –també actius per 
a l’exercici del dret de tanteig i retracte–, les subvencions a la promoció, i les sub-
vencions dels fons europeus Next Generation per fomentar la promoció que es con-
vocaran properament, amb un pressupost previst de 160 milions d’euros, distribuïts 
en dues anualitats de 80 milions d’euros cadascuna.

D’altra banda, es preveu que el 30% dels fons europeus Next Generation en ma-
tèria de rehabilitació (estimats en un total de 480 milions d’euros) siguin destinats 
als barris amb especials dificultats en matèria d’habitatge i cohesió social. D’aquesta 
manera, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments sumaran esforços per garantir 
la viabilitat i el desplegament de tots els projectes que puguin acollir-se a aquesta 
línia d’actuació vinculada als fons europeus, per posar les bases per a un nou pla 
d’actuació a barris i vil·les amb necessitats especials d’habitatge, regeneració urbana 
i cohesió social.

Val a dir que, en l’Acord de Govern 105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen 
els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’indica en el seu punt 4 que els governs locals participen en 
la governança dels fons Next Generation EU per mitjà dels òrgans multilaterals o 
bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell de Governs Lo-
cals, de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió Mixta Generali-
tat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - 
Conselh Generau d’Aran, sens perjudici dels mecanismes ordinaris de col·laboració 
entre el Govern i l’Administració de la Generalitat i els governs locals. El Govern de 
l’Estat haurà de propiciar aquesta implicació més directa dels ens locals i la Gene-
ralitat en la cogovernança dels fons Next Generation.

Barcelona, 25 de febrer de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Resolució 113/XIV, sobre les dades de 
beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones en situació de dependència
290-00089/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37153 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 113/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’au-
tonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, us informo 
del següent:

Pel que fa al punt 2 de la Resolució 113/XIV, en el que es requereix al Govern a 
informar al Parlament del mecanisme de coordinació implementat per fer més efi-
caç el sistema d’intercanvi de dades entre l’administració de l’estat i l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de la dependència, i a articular un siste-
ma perquè aquestes dades compartides i consensuades siguin públiques a la web del 
Departament de Drets Socials, el Departament de Drets Socials continua assistint i 
participant en reunions amb el Ministeri de Sanitat i amb l’Institut de Gent Gran i 
Serveis Socials (Imserso), amb l’objectiu de resoldre aquesta qüestió i aconseguir un 
intercanvi de dades que ajusti al màxim, aquestes dades a la realitat.
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Cal considerar en aquest sentit que la sincronització de dades amb l’estat no és 
un problema exclusiu de Catalunya, sinó que afecta de la mateixa manera a la resta 
de comunitats autònomes i la seva resolució és complexa.

En qualsevol cas, el Departament de Drets Socials com ja ha manifestat en d’al-
tres ocasions, té la voluntat d’intentar ajustar al màxim, i amb la celeritat que sigui 
possible, la confluència d’informació entre els dos sistemes i amb aquest objectiu 
continua treballant.

En darrer lloc i pel que fa referència a la publicació de les dades, cal recordar 
que el Departament de Drets Socials publica trimestralment, en l’àmbit de la depen-
dència, totes les dades de gestió relatives tant a aspectes de valoració, com de PIA’s 
i prestacions, i/o serveis atorgats.

Barcelona, 1 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 114/XIV, sobre l’equiparació 
de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses
290-00090/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37154 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 114/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombro-
ses, us informo del següent:

La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i 
d’àmbit estatal, té per objecte establir la definició, l’acreditació i el règim de les fa-
mílies nombroses, d’acord amb el que preveu l’article 39 de la Constitució. Els bene-
ficis establerts a l’empara d’aquesta Llei tenen com a finalitat primordial, contribuir 
a promoure les condicions perquè la igualtat dels membres de les famílies nombro-
ses, sigui real i efectiva, en l’accés i el gaudi dels béns econòmics, socials i culturals.

En aquest sentit, en el seu article cinquè estableix que correspon a la comunitat 
autònoma de residència de la persona sol·licitant, la competència per al reconeixe-
ment de la condició de família nombrosa, així com, per a l’expedició i la renovació 
del títol que acredita aquesta condició i categoria. Als efectes d’aquesta Llei, aquest 
títol té validesa a tot el territori estatal, sense necessitat de cap acte de reconeixe-
ment. El contingut mínim i indispensable, per assegurar la seva eficàcia s’ha de de-
terminar en el desplegament reglamentari d’aquest marc normatiu.

Per altra banda, el Decret 151/2009, de 29 de setembre, d’àmbit autonòmic, té 
per objecte el desenvolupament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies, en l’àmbit de les famílies monoparentals, del reconeixement de la 
condició i l’acreditació d’aquestes i de les famílies nombroses, i del règim de diver-
ses prestacions econòmiques i ajuts que el Govern de la Generalitat, mitjançant el 
departament competent en matèria de polítiques familiars, atorga a les famílies en 
desenvolupament d’aquesta Llei.

Així doncs, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar prestacions i ajuts que po-
den ser equiparats tant per a les famílies nombroses com per a les monoparentals, i 
així ho està fent. Un exemple el podem trobar en la prestació per a famílies en què 
hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment; la bonificació de 100 € 
més, és tant per a les nombroses com per a les monoparentals. O en el cas de la pun-
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tuació que dona el departament d’Ensenyament per entrar en un centre escolar; 15 
punts més, tant si es tracta de famílies nombroses com de famílies monoparentals.

També, hi ha equiparació entre famílies monoparentals i nombroses en relació 
a la reducció en l’impost sobre transmissions patrimonials, en l’adquisició d’habi-
tatges. D’acord amb l’article 91 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic, les famílies monoparentals tenen una 
reducció del 5% en el tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que 
ha de constituir l’habitatge habitual, sempre i quan la suma de les bases imposa-
bles en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones 
membres de la família monoparental, no sigui superior a 30.000 €. Aquesta quanti-
tat s’incrementa en 12.000 € més, per cada fill o filla que excedeixi del nombre de 
fills/es que la legislació vigent exigeix com a mínim, perquè una família tingui la 
condició legal de família monoparental de categoria especial. Aquesta reducció i els 
requisits són els mateixos per a les famílies nombroses.

Així mateix, hi ha equiparació entre famílies nombroses i monoparentals en 
relació a les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis 
universitaris, per tal que cap persona amb mèrits suficients, quedi exclosa dels estu-
dis per raons econòmiques. Hi ha algunes consideracions específiques a favor de les 
famílies nombroses i monoparentals pel que fa al càlcul de la seva renda familiar 
computable. Concretament, es dedueixen en el còmput de la renda familiar:

– Les famílies nombroses i monoparentals de categoria general poden deduir 
525 € per cada germà/na (inclòs estudiant sol·licitant) que visqui al domicili fami-
liar. Aquesta quantitat puja fins el 803,25 € per a les famílies nombroses i monopa-
rentals de categoria especial.

– Quan el sol·licitant es trobi afectat per un grau de discapacitat igual o superior 
al 65%, la deducció aplicable sobre la seva persona és de 2.000 €.

– Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quanti-
tats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

– Si les deduccions no comporten l’assignació d’un tram de renda inferior, s’ator-
ga automàticament un tram amb major descompte al que se li assignaria a una famí-
lia no monoparental (excepte en els casos de les famílies situades en el tram màxim 
de renda).

Ara bé, pel que respecte a totes aquelles prestacions, ajuts o bonificacions que no 
depenen de la Generalitat sinó d’altres administracions públiques, és evident que el 
Govern no pot actuar perquè aquesta equiparació es produeixi. Així, les demandes 
que sovint manifesten les famílies monoparentals, com les bonificacions que atorga 
hisenda, els descomptes de les universitats, els IBI, etc., només seran possibles si les 
administracions corresponents així ho decideixen.

I en la mateixa situació es troben totes les bonificacions o descomptes que les 
empreses privades decideixen aplicar. Són aquestes les que d’acord amb la seva vo-
luntat, poden equiparar o no els beneficis.

En darrer lloc, només afegir que el fet que l’Estat reguli la família nombrosa i no, 
la monoparental fa que les prestacions o bonificacions associades siguin diferents i 
això difícilment pot ser modificat des del Govern de la Generalitat.

Barcelona, 1 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Resolució 132/XIV sobre el 
reconeixement de l’Administració Autònoma del Nord-est de Síria i 
l’impuls d’una xarxa de solidaritat amb aquest país
290-00105/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34571 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 de donar compliment de la Resolució 132/XIV  
del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de l’Administració Autònoma 
del Nord-est de Síria i l’impuls d’una xarxa de solidaritat amb aquest país (tram. 
290-00105/13), us informo que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 18 de febrer de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment al que estableix la Resolució 132/XVI, s’informa que: 
– El Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Par-

lament de Catalunya el 19 de juliol de 2019 inclou com a sector prioritari els reptes 
lligats a la mobilitat humana, i a les poblacions desplaçades i refugiades. Concreta-
ment, l’objectiu estratègic 7 del Pla, vinculat a l’abordatge dels reptes globals, prio-
ritza el dret al refugi, les vies legals i segures i la protecció internacional de les per-
sones desplaçades i refugiades. El Pla també contempla prestar atenció a les crisis i 
als conflictes, en les diverses regions prioritàries (regió Mediterrània i Orient Mitjà; 
Àfrica; regió meso-americana; regió andina), que impulsen aquestes persones a des-
plaçar-se i cercar refugi. Per últim, destacar que el Pla també prioritza el suport a 
zones i col·lectius vulnerables, entre els quals s’hi troba el poble kurd.

– En aplicació d’aquests compromisos, entre el 2019 i el 2021 el Govern ha fi-
nançat a Síria, via l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), 
quatre projectes de desenvolupament i acció humanitària d’organitzacions interna-
cionals, per un total de 860.000 €. Complementàriament, l’ACCD ha finançat tres 
intervencions d’ONG adreçades a la població kurda (si bé fora de territori sirià), per 
un import de 830.505,69 €.

– El Govern ha mantingut i continuarà mantenint contactes institucionals i tèc-
nics amb representants del poble kurd, així com amb administracions, entitats i so-
cietat civil catalanes, per fer un mapeig tant de les necessitats de suport existents al 
Kurdistan com de les iniciatives i capacitats de la cooperació catalana en aquests 
territoris.

– La voluntat del Govern és continuar amb les dues línies de treball mencionades 
i, en cas que es formalitzi una iniciativa conjunta de suport al poble kurd per part 
de la societat civil catalana, estudiar la possibilitat de donar-li suport com es fa amb 
xarxes similars com són les Taules per Colòmbia i Mèxic.

Barcelona, 18 de febrer de 2022
Josep Desquens i Farrés, director General de Cooperació al Desenvolupament
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Control del compliment de la Resolució 141/XIV, sobre les mesures 
per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
290-00113/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37132 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 141/XIV, sobre les 
mesures per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs (tram. 
290-00113/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b), l’ens gestor competent que gestiona el sanejament 
en alta a Badalona és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Un dels col·lectors 
més importants en alta és el col·lector de Llevant, que transcorre paral·lel a la costa 
a primera línia de mar, transportant les aigües des de Montgat fins a Sant Adrià del 
Besòs, per a ser finalment enviades a l’EDAR del Besòs, on es duu a terme el seu 
tractament residual.

Per protegir-lo i garantir el seu millor funcionament, al Programa de Mesures 
del 3r cicle del Pla de Gestió del Districte Conca Fluvial Catalunya, s’ha inclòs una 
actuació de desdoblament del col·lector de Llevant del sistema del Besòs, la qual té 
un pressupost de 9.000.000 €. L’objectiu és el trasllat del col·lector per allunyar-lo de 
la primera línia de la costa. L’execució d’aquesta actuació està prevista en l’horitzó 
temporal 2022-2027.

Al llarg dels darrers mesos, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha treballat en 
l’estudi d’alternatives per cercar la millor ubicació del col·lector, per tal que no quedi 
exposat a les afectacions dels impactes del mar cap a la costa. Aquest està gairebé 
finalitzat, només resta pendent d’incloure el resultats de les campanyes de caracterit-
zació del sòl. Seran dos documents, ja que es va dividir en 2 trams. Un cop revisat 
l’estudi, es preveu que la redacció de projecte executiu del col·lector pugui licitar-se 
el 2022.

Barcelona, 1 de març de 2022
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Control del compliment de la Resolució 144/XIV, sobre la ronda Sud a 
Granollers (carretera C-352)
290-00116/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38065 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 144/XIV, sobre la 
ronda Sud a Granollers (carretera C-352) (número de tramitació 290-00116/13), us 
informo del següent:

En relació amb els apartats a) i b), per a adoptar les mesures per restringir el pas 
de vehicles pesants per la Ronda Sud de Granollers es requereix la realització d’un 
estudi exhaustiu de les vies utilitzades en l’actualitat i de les eventuals vies alterna-
tives que haurien de ser utilitzades per als desplaçaments d’aquests vehicles, espe-
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cialment per l’accés a l’estació ferroviària, sense necessitat de travessar el nucli urbà 
de Granollers.

Aquest estudi requereix:
– Avaluar les conseqüències de la desaparició dels peatges de l’autopista AP-7 

pel que fa a la intensitat de vehicles que circulen en l’actualitat pel tram de la C-352 
que transcorre dins el terme municipal de Granollers, procedents directament de la 
carretera C-17 (a l’alçada del punt quilomètric 18,4) o des de la sortida anterior de la 
C-17 cap a la C-35 i utilitzant la BP-5002 fins la C-352.

– Avaluar l’evolució de l’accidentalitat en aquests trams de vies i, especialment, 
en el tram urbà de la carretera C-352.

A aquest efecte, s’han tingut i es tindran reunions amb el Servei Territorial de 
Carreteres per a estudiar i adoptar les decisions necessàries per:

– Determinar les vies alternatives a utilitzar i les conseqüències que aquests des-
viaments tindran sobre la intensitat de circulació i l’accidentalitat en aquestes vies.

– Determinar la senyalització que hauria de ser instal·lada i la de les vies i punts 
quilomètrics en què això hauria de ser dut a terme en les carreteres C-17, C-35, BP-
5002 i C-352 i, eventualment, en l’autopista AP-7.

Actualment s’estan avaluant els diversos informes que sobre itineraris alterna-
tius, intensitats de circulació, accidentalitat i altres qüestions han estat elaborats pel 
Servei Català de Trànsit, pels titulars de les vies implicades i per l’Ajuntament de 
Granollers, per a adoptar les decisions procedents.

Quant a l’apartat c), la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del De-
partament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori continua amb 
l’anàlisi i l’estudi de la nova mobilitat per a establir, en cas que es consideri necessa-
ri, les mesures adients per minimitzar l’impacte en la qualitat ambiental (acústica i 
atmosfèrica) en les noves construccions i en les existents d’aquesta zona.

En aquest sentit, està en redacció la fase 4 dels Mapes Estratègics de Soroll 
(MES) de les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya, que inclou 
la C-352 al seu pas pel municipi de Granollers. Mitjançant el MES s’està portant a 
terme l’anàlisi de la nova mobilitat generada arran de l’aixecament dels peatges el 
proppassat mes de setembre.

Els resultats del MES serviran de base per adoptar aquelles mesures de preven-
ció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels Plans d’Acció en matèria de 
contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll ambiental sempre que 
sigui necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui satisfactòria.

Barcelona, 3 de març de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 145/XIV, sobre la seguretat 
viària dels autocars escolars
290-00117/13

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 37906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
Joan Ignasi Elena García, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 145/XIV, sobre la seguretat viària dels autocars escolars, amb número de 
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tramitació 290-00117/13, el control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Interior.

Barcelona, 2 de març de 2022
Joan Ignasi Elena Garcia, Conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Interior (reg. 37906).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 10.05.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.03.2022.

Control del compliment de la Resolució 157/XIV, sobre el garantiment 
de l’accés universal als serveis bancaris i de la qualitat d’aquests 
serveis
290-00129/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36471 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 157/XIV, sobre el 
garantiment de l’accés universal als serveis bancaris i de la qualitat d’aquests serveis 
(tram. 290-00129/13), us informo del següent:

En relació amb els apartats a) i b), l’Agència Catalana del Consum ha impulsat 
la modificació del Codi de consum de Catalunya per adequar-lo a la realitat socio-
econòmica actual.

Per això el passat 30 de novembre, el Govern va aprovar la memòria preliminar 
de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per actualitzar-la i adaptar-la als nous hàbits de consum i als canvis so-
cioeconòmics que s’han produït en els darrers anys.

En el marc d’aquesta modificació es preveu incorporar algun article que deter-
mini unes obligacions mínimes dels establiments bancaris que tenen oficines ober-
tes al públic envers l’atenció a les persones consumidores. Ara bé, en cap cas es pot 
obligar a tenir establiments d’atenció presencial, d’acord amb les directives comu-
nitàries.

En aquesta línia estem treballant propostes d’articulat que garanteixin l’aten-
ció presencial de les entitats financeres amb establiments a Catalunya en un horari 
suficientment ampli i que es puguin realitzar els tràmits més habituals en aquestes 
entitats amb l’ajuda i suport de personal de l’entitat, per exemple: retirada d’efectiu, 
ingressos en comptes, transferències, o pagaments domiciliats.

Així mateix, partint de la premissa que la Generalitat no té competències sobre 
el mapa d’oficines de les entitats bancàries al no ser un servei públic i d’acord amb 
les Directives Comunitàries, hem fet observacions al Anteproyecto de Ley por el que 
se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que ac-
túan en calidad de clientela.

En relació amb l’apartat c), la normativa estatal dóna llibertat a les entitats ban-
càries per fixar les tarifes o els preus de les comissions. Dit això, aquestes han de 
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respondre a serveis prestats realment o a despeses justificades, és a dir, no poden 
cobrar per serveis que no s’hagin sol·licitat o acceptat. Les entitats també poden re-
percutir les despeses justificades que hagin hagut de pagar a tercers per poder pres-
tar el servei que s’ha sol·licitat.

La informació sobre les comissions que s’apliquen amb més freqüència ha d’estar 
disponible a internet i a les oficines de les entitats, i cada entitat ha d’incloure-les als 
contractes i s’ha de comunicar prèviament qualsevol modificació.

En aquest sentit, en les campanyes d’inspecció periòdiques que programem al 
sector bancari i financer tenim present vigilar el compliment d’aquests requisits, 
així com la possibilitat que en algun cas aquestes comissions puguin ser abusives.

En relació amb l’apartat d), estem duent a terme una campanya d’inspecció i con-
trol al voltant de les anomenades targeta «revolving», un producte financer que a la 
pràctica opera sota paràmetres similars al dels préstecs personals. S’han fet actua-
cions de comprovació a 14 entitats financeres, de les quals s’han constatat incompli-
ments que poden comportar l’obertura d’expedients sancionadors.

Així mateix, l’Agència Catalana del Consum té previst dur a terme altres actua-
cions de control en l’àmbit dels serveis financers en el 2022 que s’han de concretar 
en les setmanes vinents.

Barcelona, 25 de febrer de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 22/XIV, sobre les iniciatives per a 
regular el sector audiovisual
390-00022/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36663 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 22/XIV, sobre les iniciatives per a 
regular el sector audiovisual (tram. 390-00022/13), us informo del següent:

El 28 de setembre de 2021 el Govern va aprovar mitjançant Acord del Govern, 
la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2021 es va portar a terme la consul-
ta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei, la memòria de retorn de 
la qual es va publicar al portal Participa el 14 de gener de 2022. Un dels objectius 
de la consulta era conèixer les propostes en relació amb la millora de l’eficàcia dels 
mitjans disponibles per a impulsar el consum de continguts audiovisuals en llengua 
catalana o aranesa, tant en la televisió convencional com en les plataformes de tele-
visió a demanda, els serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma i els ser-
veis de mitjans socials. Actualment el Govern està en procés de redacció del primer 
esborrany del text de l’avantprojecte, incorporant les observacions fetes en la con-
sulta prèvia que han estat acceptades. Tot seguit s’elaborarà la Memòria general del 
projecte i la Memòria d’avaluació d’impacte, i es preveu obrir el període d’audiència 
pública i informació pública al mes de març de 2022. La previsió és que el Govern 
aprovi el Projecte de llei durant el tercer trimestre de 2022.
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D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat desenvolupa la normativa euro-
pea (Directiva 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de novembre 
de 2018) en la protecció i el foment de la diversitat lingüística, ja que amb el desple-
gament de la nova llei audiovisual catalana, es garantirà una presència suficient de 
produccions audiovisuals (produïdes, doblades o subtitulades) en català i en occità 
a l’abast de la ciutadania.

Dins el Pla de Govern de la XIV Legislatura, aquest objectiu s’emmarca en l’im-
puls d’un pla de xoc per reactivar el sector dels mitjans de comunicació audiovi-
suals, ja que l’audiovisual és un àmbit clau i estratègic per al país. Així, es fa inci-
dència en consolidar la presència de projectes en versió original catalana a les línies 
de foment de la producció de l’audiovisual, especialment en la producció seriada; 
en incrementar la quota de pantalla de productes produïts, doblats o subtitulats en 
català i en occità; en impulsar que els continguts siguin accessibles a la comunitat 
de signants usuària de la llengua de signes catalana i en dotar pressupostàriament el 
foment del doblatge sonor i de subtítols de les noves produccions que les plataformes 
digitals de distribució de continguts realitzin.

El Pla de l’audiovisual que ha s’ha de confegir contempla, en primera instància, 
la implementació de l’Acord marc per al foment de la indústria cinematogràfica i 
audiovisual. Aquest Pla, previst per la llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, és un 
instrument de coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat vinculades 
al sector.

D’altra banda, el Govern, mitjançant la Secretaria de Mitjans de Comunicació, 
ha dut a terme un intens procés de negociació amb l’Estat durant la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual per tal d’introduir en el 
text les al·legacions que havien estat presentades.

Les principals millores aconseguides fan referència a l’aportació de 15M€ des-
tinats al finançament de la producció en català; la creació d’un fons de doblatge i 
subtitulat; la recuperació de competències del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya; la quota del 6% en llengües cooficials del catàleg de les plataformes amb seu 
a l’Estat espanyol; la quota d’un mínim del 15% de la producció de televisió lineal 
pública de l’Estat (RTVE) sigui en català, eusquera o gallec, i la incorporació de la 
llengua de signes catalana.

Val a dir que el Govern, any rere any, dona suport als mitjans de comunicació 
en llengua catalana o aranesa a través de les convocatòries anuals de subvencions 
estructurals de la Direcció General de Mitjans de Comunicació. Així, l’any 2021, 
entre el 22 de juny i el 6 de juliol es van convocar línies de subvencions estructurals 
per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, per 
a l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, 
a emissores de ràdio en català o en aranès de titularitat privada, i a emissores de 
televisió en català o en aranès de titularitat privada. Un cop resoltes aquestes convo-
catòries, es van concedir ajuts estructurals a 381 mitjans de comunicació en llengua 
catalana o aranesa, per un total de 7.686.311,42 €. A més d’aquestes quatre línies de 
subvencions estructurals, es va convocar també una línia de subvencions destinada 
a entitats privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de 
la comunicació per oferir ajuts al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al 
foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació mitjançant 
la qual es van atorgar 54 ajuts per un valor total de 1.407.500 euros. Enguany, el 
Govern, a través de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, convocarà de 
nou aquestes cinc línies de subvencions, a més de dues noves línies de subvencions 
a projectes d’empreses de mitjans de comunicació en català o en aranès que ajudin a 
la transició tecnològica i fomentin i consolidin l’espai català de comunicació.

La presència del català a tots els canals de distribució de l’audiovisual és fona-
mental per a la normalització de l’ús de la llengua. Millorar la distribució de la pro-
ducció en català també vol dir reforçar la producció cinematogràfica en Versió Ori-
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ginal Catalana, la ficció seriada i el desenvolupament de nous continguts de ficció i 
entreteniment a les xarxes, la qual cosa es va iniciar el 2021 i es mantindrà durant 
el 2022 amb un increment de les dotacions de les línies d’ajut adreçades al sector 
audiovisual. Així, es dotaran els millors projectes cinematogràfics i de ficció seriada 
en VOCat amb més recursos; s’incidirà en la fase de desenvolupament dels projec-
tes i es consolidaran les iniciatives de promoció internacional. La dotació inicial de 
l’ICEC prevista per a l’any 2022 per al conjunt del sector és de 28,2 M€ davant dels 
21,2 M€ de l’any anterior.

D’altra banda, el Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals, és l’impulsor del projecte del hub de l’audiovisual, el Catalunya 
Media City, que s’ubicarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i reunirà 
sota una mateixa infraestructura diferents espais de recerca, innovació i producció 
audiovisual per al mercat nacional i internacional, l’acolliment d’empreses, la inno-
vació tecnològica i la formació avançada, dotat de tecnologia puntera i en constant 
actualització segons les necessitats del mercat. Un clúster per posicionar Catalunya a 
nivell internacional, com un centre innovador i punter en la producció audiovisual i 
de continguts digitals, que dinamitzi el sector audiovisual com a font de creixement 
econòmic i, també, que contribueixi a la preservació de la diversitat cultural europea 
des de la identitat pròpia de Catalunya en un mercat globalitzat, tal com preveu el 
Pla de Govern de la XIV legislatura.

Barcelona, 25 de febrer de 2022
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència

Control del compliment de la Moció 32/XIV, sobre la situació 
de la gent jove
390-00032/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37155 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 32/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació de la gent jove (tram. 390-00032/13), us informo del següent:

Pel que fa a la lletra a) de l’apartat 6 de la Moció 32/XIV del Parlament de Cata-
lunya, en la que es requereix al Govern a impulsar programes culturals i alternatives 
de lleure juvenil, el Pla d’actuació de Joventut 2021 dona resposta a les noves neces-
sitats i urgències derivades de la Covid-19 i, alhora, és una eina de transició entre el 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020 i el Pla que n’ha d’aga-
far el relleu i que es troba actualment en procés d’elaboració. Entre les actuacions 
que es recullen en el Pla d’actuació de Joventut 2021 (i que tindran continuïtat en 
el futur PNJCat), s’hi inclouen diverses mesures per impulsar programes culturals i 
alternatives de lleure juvenil.

La major part d’aquestes mesures s’inclouen a la línia estratègica 1.5 del Pla 
(«Accés, consum i producció cultural»), que es concreta en 4 grans objectius estra-
tègics:

– Objectiu 1.5.1. Establir unes pautes de treball pels centres culturals i els centres 
educatius on la pràctica cultural sigui un eix on treballar les desigualtats i l’impacte 
emocional de l’actual situació.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/Pla-actuacio-joventut-2021.pdf
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– Objectiu 1.5.2. Reforç de les polítiques culturals locals i des d’espais de proxi-
mitat impulsades per i per a joves a fi que garanteixin l’accés al consum i a la pro-
ducció cultural, amb lògica comunitària.

– Objectiu 1.5.3. Garantia d’accés i de formació de qualitat als estudiants en els 
graus artístics.

– Objectiu 1.5.4. Oferta cultural que tingui en compte la perspectiva de gènere 
i els referents culturals diversos de les persones joves a la nostra societat i la diver-
sitat territorial.

Dins l’objectiu 1.5.2. es recullen diverses actuacions de cooperació amb el món 
local, amb el teixit associatiu i amb els col·lectius de joves organitzats, per tal de di-
versificar l’oferta cultural i de lleure juvenil i de fer-la més accessible. Algunes de 
les actuacions més destacables en aquest sentit són les següents:

– Facilitar recursos als equipaments culturals d’àmbit local perquè facin progra-
macions per a joves i per facilitar la seva participació en aquestes.

– Facilitar recursos o eines per la participació juvenil en els Ateneus populars.
– Disseny d’un pla per incorporar a equipaments juvenils, espais joves i oficines 

joves els jocs de taula, jocs de rols, etc. com a oci alternatiu.
– Ampliar, reforçar, descentralitzar i donar més visibilitat al programa Escena 

25, arreu del territori i reforçar la coordinació amb l’oferta cultural del Carnet jove.
– Dissenyar i impulsar alguns programes pilot per promocionar alguns centres 

cívics com a equipaments culturals, en funció de necessitats i context del centre, i 
amb participació de les persones joves.

D’altra banda, en relació amb l’àmbit específic de l’oci i dins la línia estratègica 
1.4. del Pla («Garantia de salut i benestar»), cal fer referència a les actuacions reco-
llides dins l’objectiu estratègic 1.4.8: «Creació de models i alternatives d’oci segurs 
en el context Covid, adaptats a les necessitats juvenils i a la diversitat del col·lectiu 
(franges d’edat, gènere, origen, diversitat funcional, etc.) per evitar que es generin 
pràctiques que comportin un doble risc per a les persones joves».

Dins aquest objectiu específic, es recullen diverses actuacions que tenen per fi-
nalitat promoure propostes de lleure saludables i segures i que, al mateix temps, 
garanteixin una oferta (tant diürna com nocturna) diversificada, no massificada, i 
territorialment equilibrada −de manera que es faciliti la compatibilització del lleure 
juvenil amb el respecte al descans de la ciutadania. Algunes de les actuacions més 
destacables en aquest sentit són les següents:

– Generar espais de trobada i socialització segurs en context Covid
– Oferir alternatives d’oci segur des dels equipaments juvenils
– Programa Nits de Qualitat (d’intervenció en espais d’oci nocturn per prevenir 

riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues), adaptat al context Covid
– Suport per enfortir les assemblees de joves dels barris i pobles com a agents 

que generen oci alternatiu.
La voluntat de la Direcció General de Joventut (DGJ), més enllà de donar con-

tinuïtat i aprofundir en totes aquestes actuacions, és impulsar-ne de noves en el 
marc del futur PNJCat. Cal recordar que el procés de definició del nou Pla, que s’ha 
d’aprovar durant el 2022, compta amb una fita important el proper mes de febrer: el 
Congrés de la Joventut de Catalunya, que servirà entre d’altres coses, per consensuar 
i fixar les bases per al nou PNJCat.

Respecte a la lletra b) relativa a impulsar programes de lleure alternatiu arreu 
del territori, més enllà de les actuacions exposades en el punt anterior −i que en 
bona mesura donen resposta al que es planteja en aquest−, cal reiterar la referència 
a l’objectiu 1.5.4 del Pla d’actuació de Joventut 2021: «Oferta cultural que tingui en 
compte la perspectiva de gènere i els referents culturals diversos de les persones 
joves a la nostra societat i la diversitat territorial». Dins aquest objectiu es recullen 
mesures per promoure, arreu del territori, propostes de lleure saludables, diversifi-
cades i accessibles. En concret:
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– Estudiar vies per la connexió de la xarxa cultural de l’àrea metropolitana de 
Barcelona a la resta del territori per evitar el greuge territorial i perquè els i les joves 
artistes es comuniquin i creïn sinergies entre ells i elles

– Realitzar una campanya de promoció de la cultura popular amb la participació 
de joves i entitats.

D’altra banda, i en relació amb l’impuls de l’oferta de cultura i de lleure arreu 
del territori, també cal fer referència al Carnet Jove i, més concretament, al progra-
ma Connecta’t (el programa participatiu del Carnet Jove) i al projecte Carnet Jove 
Municipal. En relació amb el Connecta’t, es tracta d’un programa que busca apro-
par la cultura a la població jove, partint de la premissa que els i les joves no només 
són consumidors (o potencials consumidors) de cultura, sinó que també en poden 
ser protagonistes i jugar-hi un rol actiu (com a creadors/es de continguts, com a pro-
gramadors/es culturals, com a difusors/es...). Aquesta aposta es tradueix en diverses 
iniciatives: beques Carnet Jove (que faciliten l’accés juvenil a diverses disciplines 
creatives), experiències Connecta’t (amb activitats i propostes en l’àmbit del lleure i 
la cultura), Jurat Carnet Jove del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya, etc.

En quant al projecte Carnet Jove Municipal, es desplega en col·laboració amb els 
ens locals i té per objectiu potenciar l’ús local del carnet per reforçar tant la identitat 
i l’arrelament local, com el consum de productes i la pràctica d’activitats de proxi-
mitat. El projecte es va iniciar l’any 2018 en fase pilot a set poblacions de caracte-
rístiques diferents (Agramunt, Amposta, Cambrils, la Seu d’Urgell, Manlleu, l’Hos-
pitalet de Llobregat i Palamós), on continua en marxa i s’ha consolidat plenament. 
Posteriorment, s’hi han incorporat la ciutat de Lleida i la comarca de la Terra Alta.

Finalment parlant encara de l’impuls (arreu del territori) d’activitats de lleure ac-
tiu, accessible i saludable, val la pena fer referència a les experiències i programes 
d’activitats de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat). Mitjançant els seus 
programes i les seves propostes d’escapades i experiències, Xanascat promou el tu-
risme accessible i de proximitat i impulsa un model de lleure actiu i saludable que 
fomenta el consum cultural, la pràctica esportiva o el coneixement del territori i del 
medi natural.

En relació a la lletra c) en que es requereix al Govern a donar suport a l’impuls 
d’equipaments culturals, educatius i esportius, d’ateneus i d’espais juvenils com a 
espais de lleure alternatiu, i a la creació d’espais autogestionats per la gent jove i, 
particularment, pel teixit associatiu local, el suport a l’impuls d’equipaments i es-
pais juvenils, així com d’espais autogestionats per la gent jove, és una iniciativa que 
correspon fonamentalment als ens locals. En aquest sentit, i més enllà de les ac-
tuacions exposades en els punts anteriors, és oportú fer referència a la col·laboració 
de la DGJ amb el món local a través del finançament dels Plans Locals de Joventut 
(PLJ) i els Plans Comarcals de Joventut (PCJ), en què es recullen les actuacions 
del món local en l’àmbit de les polítiques juvenils. Aquest finançament es vehicula 
mitjançant el Contracte Programa entre el Departament de Drets Socials i els ens 
locals, i suposa una contribució indirecta tant a l’impuls dels espais i equipaments 
juvenils com a la dinamització del lleure alternatiu, en la mesura que els PLJ i PCJ 
inclouen actuacions en aquest àmbit.

Pel que fa a la lletra d) en la que s’encomana al Govern a cooperar amb el món 
local i la gent jove per estudiar alternatives de lleure juvenil allà on la celebració 
de botellots hagi provocat problemes en la gestió de l’espai públic i la convivència 
amb el veïnat, un dels debats que es duen a terme en el marc del procés de definició 
del nou PNJCat es vincula a la gestió de l’espai públic i als usos dels equipaments 
en l’àmbit local, per tal de facilitar les relacions de convivència ciutadana, així com 
l’ordenació adequada de l’ús dels diferents serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics. Tot i que aquest debat no se centra exclusivament a 
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donar resposta al fenomen dels botellots (entès com el consum col·lectiu i massiu 
d’alcohol a la via pública), sí que té especialment en compte aquesta pràctica juvenil.

D’altra banda, val la pena assenyalar que la DGJ i l’ACJ, en col·laboració amb 
altres agents (com el Departament de Salut), impulsa campanyes i actuacions entre 
la població adolescent i juvenil per fomentar hàbits saludables i prevenir les conduc-
tes i consums de risc, especialment en els contextos d’oci nocturn. Entre aquestes 
campanyes destaca el Programa Nits Q, d’intervenció en espais d’oci nocturn per 
prevenir els riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues. Les intervencions 
es fan sota demanda prèvia i les duen a terme les entitats Energy Control (que fa in-
tervencions a la província de Barcelona) i Creu Roja Joventut (que fa intervencions 
arreu de Catalunya).

Així mateix, des del programa de Salut de l’ACJ (en col·laboració amb la Subdi-
recció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya) 
s’han impulsat formacions adreçades a professionals de joventut dels ens locals per 
tal que puguin desenvolupar accions de prevenció i intervenció davant el consum 
abusiu d’alcohol entre la població juvenil, així com accions per minimitzar les mo-
lèsties generades pel consum d’alcohol a la via pública durant les nits dels caps de 
setmana.

Respecte a la lletra e) en la que es sol·licita al Govern el foment de l’associacio-
nisme juvenil, reconeixent-ne el compromís transformador, i enfortint els suports i 
recursos per als seus projectes a tot el territori, una de les línies centrals d’actuació 
de la DGJ és el suport i foment de l’associacionisme juvenil, al qual es destina una 
part molt significativa del pressupost gestionat. En aquest sentit, la DGJ dona suport 
econòmic a les entitats d’educació en el lleure com a mesura de reconeixement, aval 
i impuls a la seva tasca educativa, al seu compromís transformador i a la contribució 
que fan a la cohesió social i a la construcció d’una ciutadania activa, compromesa i 
participativa. Durant el 2020, l’import del suport econòmic ordinari a aquestes enti-
tats (vehiculat bàsicament mitjançant la convocatòria ordinària de subvencions per a 
entitats del Departament) va ser de 5.250.262,36 €. A aquest import caldria afegir-hi 
el de les diverses línies de subvencions i ajuts extraordinaris per al sector de l’edu-
cació en el lleure i de les instal·lacions juvenils impulsades en resposta a la situació 
derivada de la pandèmia per Covid-19.

Més enllà del sector del lleure educatiu, la DGJ també dona suport a entitats 
juvenils (i entitats de serveis a la joventut) especialitzades en àmbits diversos, com 
a mesura de reconeixement, aval i impuls a la tasca que fan per promoure la par-
ticipació i la implicació social dels i les joves. Durant el 2020, l’import global del 
suport econòmic per aquests conceptes va ser de 2.481.632,93 €. I en aquest mateix 
sentit també caldria fer referència al suport estructural que rep el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya (CNJC), vehiculat mitjançant una subvenció prevista 
nominativament en els pressupostos de la Generalitat. En aquest cas, el suport eco-
nòmic rebut el 2020 (obligacions reconegudes en el pressupost de despeses) va ser 
de 426.441,22 €.

D’altra banda, el foment i reconeixement de l’associacionisme juvenil com a 
agent de transformació social també s’expressa, més enllà del finançament econò-
mic, amb la interlocució institucional i el reconeixement del seu rol com a agent 
actiu en la construcció, desplegament i seguiment de les polítiques públiques. Un 
exemple molt evident d’aquesta participació i col·laboració activa en la definició de 
les polítiques públiques és el paper que juga el CNJC en la definició i seguiment del 
PNJCat i com a integrant del seu Consell Rector (junt amb l’Administració de la 
Generalitat i les entitats municipalistes).

En aquest mateix sentit, val la pena posar en relleu el lideratge del CNJC en l’or-
ganització del Congrés de la Joventut de Catalunya, que se celebrarà el febrer de 
2022. Es tracta d’un Congrés obert a tothom i adreçat específicament a entitats ju-
venils, persones joves, representants polítics i professionals, i persones expertes en 
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joventut en què es posarà en valor la co-creació de les polítiques de joventut. De la 
feina feta durant el Congrés, així com durant les activitats preparatòries que s’han 
dut a terme durant els darrers mesos, n’han de sorgir les bases per al nou PNJCat.

El foment i reconeixement de l’associacionisme en general, i del juvenil en espe-
cial, com a agent de transformació social, i com a política pública clau i prioritària 
per al Govern de Catalunya també s’expressa a través de l’aprovació fa pocs dies, del 
Projecte de llei de Foment de l’Associacionisme.

Pel que fa a la lletra f) en la que es sol·licita al Govern impulsar el Pla de dro-
gues i addicions comportamentals 2019-2021, posant un èmfasi especial en les ac-
tuacions en l’àmbit dels joves i del lleure nocturn, i potenciant i reforçant el vessant 
preventiu i d’acció comunitària, assenyalar en primer lloc, que des de la DGJ es fa 
difusió de l’esmentat Pla i que el portal Jove.cat conté un apartat dedicat a la salut, 
en el qual s’inclou informació, recursos i assessorament en matèria de Drogues i 
addiccions (incloses les addiccions comportamentals). També cal esmentar que el 
Consultori d’Adolescents.cat, fruit de la col·laboració entre la DGJ i el portal d’in-
ternet Adolescents.cat, atén consultes relacionades amb el consum de drogues i les 
addiccions comportamentals. En relació amb les actuacions en l’àmbit dels i les jo-
ves i del lleure nocturn (per potenciar i reforçar el vessant preventiu i d’acció comu-
nitària), cal reiterar l’explicació inclosa al punt d) de la Moció.

I en segon lloc, i pròpiament des de l’àmbit de Salut, afegir que la prevenció del 
consum d’alcohol i altres drogues entre els i les joves i l’abordatge dels problemes 
que se’n deriven és una de les principals preocupacions de la Subdirecció General 
de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Per aquest motiu 
és, des de fa anys, una línia prioritària de treball.

En concret, en el marc del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals (DAC) 
2019-2023 es despleguen un seguit d’actuacions de manera coordinada amb d’al-
tres Departaments, en especial amb el Departament d’Educació, el Departament de 
Drets Socials (Agència Catalana de Joventut), el Departament d’Interior, el Depar-
tament de Justícia, així com també amb els ens locals, empreses del sector de l’oci 
nocturn i entitats especialitzades, entre d’altres. De fet, el Pla va ser aprovat per la 
Comissió Interdepartamental sobre drogues el juliol de 2020, pels diferents depar-
taments de la Generalitat, representants de plans estratègics, administracions locals, 
Diputacions, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, professionals dels serveis sa-
nitaris i socials, la Federació i l’Associació de municipis de Catalunya, entitats re-
presentants de persones afectades i les seves famílies i societats científiques.

Aquesta participació i consens per a l’abordatge permet disposar d’una estratègia 
d’implementació transversal i coordinada, i d’un seguit de programes i actuacions 
en els diferents àmbits on es troben els joves (centres educatius de primària i secun-
dària, Universitats, espais de lleure, locals d’oci i festes majors, famílies, xarxes so-
cials, recursos assistencials, DGAIA, etc.) adreçades directament a aquest col·lectiu 
i també al seu entorn, que possibiliti incidir de manera efectiva i eficient en la pre-
venció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes associats. Aquestes 
mesures d’entorn, anomenades de prevenció ambiental o estructural són claus per 
promoure entorns saludables, on els i les joves puguin prendre les millors decisions 
en vers a la seva salut i al consum d’alcohol i altres drogues. Malauradament, algu-
nes d’aquestes actuacions clau com la política de preus i taxes i d’accessibilitat a l’al-
cohol que han demostrat ser les més afectives, no són competència d’aquest govern.

Pel que respecta a l’abordatge de la situació de la gent jove, les seves necessitats 
i el lleure nocturn en concret, la Subdirecció General de Drogodependències (SGD) 
està impulsant i liderant en tot el territori, en el marc del Pla DAC 2019-2023, amb 
la coordinació i garantia de coherència de les diferents accions desenvolupades in-
terdepartamentalment, així com d’aquelles promogudes des dels ens locals, les xar-
xes de professionals i les entitats especialitzades en la prevenció i l’atenció de DAC, 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/drogues_i_addiccions/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/drogues_i_addiccions/
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les actuacions vinculades a la Línia Estratègica 3 (LE3), de millora en salut i benes-
tar: de la prevenció universal a la reducció de danys.

Durant el període de pandèmia de la COVID-19 s’han implementat mesures i 
restriccions sanitàries per fer front a la situació, que han produït el tancament dels 
sectors relacionats amb l’oci nocturn i, en conseqüència també d’alguna de les ac-
tuacions a continuació referenciades. No obstant, la LE3 és una línia estratègica 
amb trajectòria dins la SGD que es continua desenvolupant, a través de l’adaptació 
i modificació de les actuacions que s’hi recullen per a l’adequació a les mateixes 
restriccions. En concret s’ha desplegat, en la mesura del possible, i s’està desplegant 
el Projecte marc Q de Festa! Nits de Qualitat, al que ja ens hem referit, i que és un 
programa específic adreçat als organitzadors de festes locals i un projecte anome-
nat «Rumba a tu son», que es desenvolupa en un nivell específic, amb la finalitat de 
prevenir el consum de risc d’alcohol i altres drogues entre joves d’origen llatinoa-
mericà.

Aquests programes i projectes s’han materialitza en actuacions que han suposat 
la implementació de plataformes de participació i mediació comunitària, anomena-
des Taules Nits de Qualitat, en 26 ciutats, a través de 250 sessions i a on s’han im-
plicat 480 persones. I el foment de la implantació de «Q de festa!», un distintiu de 
qualitat en l’oci nocturn que implica la indústria privada de l’oci i el món local en les 
polítiques públiques de salut i que mantenen 55 espais, 49 sales o locals i 6 espais 
de durada determinada, com són festivals, festes populars i universitàries) de Ca-
talunya. Prop 100.000 persones es beneficien anualment del programa Q de Festa! 
Nits de Qualitat, que inclou formació a les professionals i personal actiu en espais de 
música i ball, especialment, a responsables de barres i de locals i espais de festa, per 
a una dispensació d’alcohol responsable (DRA) i la prevenció de conductes sexistes 
i violències sexuals (Guia d’actuació davant les violències sexuals) per a locals i al-
tres espais d’oci nocturn en el context del consum d’alcohol i altres drogues). En els 
darrers 10 anys s’han fet 126 formacions de DRA amb més de 2.388 hores de for-
mació, i a més a més, s’han elaborat set de vídeos de formació i sensibilització que 
es distribueixen en espais formatius i xarxes socials, i entre les empreses i entitats 
federades en les Federacions i gremis professionals de l’oci nocturn.

D’altra banda, també es disposa d’una Guia i un decàleg de recomanacions so-
bre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals que s’han difós entre els 
organitzadors (equips municipals i altres actors locals) de festes majors i concerts 
populars amb les recomanacions que es deriven de l’evidència disponible, així com 
de les bones pràctiques desenvolupades en el territori per l’organització d’aquest ti-
pus d’esdeveniments.

Per estendre la sensibilització entre el sector econòmic proveïdor de begudes al-
cohòliques en espais i entorns d’oci, també es promouen accions per donar a conèi-
xer la normativa referent a la venda i dispensació d’alcohol a menors, amb la col·la-
boració de les Policies locals i els Mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya 
i els ens locals, a través de projectes com el «si ets menor sense alcohol».

Una altra actuació en el marc de l’oci nocturn és la de Promoure la creació de 
Grups d’iguals per a la prevenció i la reducció de riscos en el territori. Gràcies a 
la col·laboració de: Som.Nit-Creu Roja Joventut, Energy Control, Àngels de la Nit, 
NitsQLleida, Noctàmbules, Fundació Salut i Comunitat, Komando Nits de Tarrago-
na, Àmbit Prevenció, ArsuFesta, Rumbatuson i Gaispositius, entre d’altres; que són 
les entitats expertes en la metodologia d’intervenció amb peers (que consisteix en 
l’ús de persones educadores de la mateixa edat o amb un perfil de característiques 
socials semblants per transmetre missatges educatius al seu grup d’iguals o a la seva 
comunitat, modificant els seus coneixements, creences o comportaments), s’han rea-
litzat 237 intervencions entre iguals en espais d’oci en 90 municipis catalans amb la 
col·laboració de 10 entitats especialitzades en la intervenció amb peers (entre iguals) 
i 88 persones voluntàries d’entre 18 i 39 anys; s’ha arribat a 30.872 persones i s’han 

https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_de_l_oci_nocturn/q-de-festa-nits-de-qualitat-00001/
https://www.qdefesta.cat/que-es-qdefesta.php
https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_de_l_oci_nocturn/rumbatuson
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Guia-dactuacio-davant-les-violencies-sexuals-en-espais-doci-nocturn-per-a-professionals
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/dispensacio_responsable
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_GUIA-DE-RECOMANACIONS
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_GUIA-DE-RECOMANACIONS
https://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/ciutadania/alcohol_2016/law-enforcement/Fulleto_SI_ETS_MENOR_SENSE_ALCOHOL.pdf
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distribuït aproximadament 45.000 materials. El 70% de les intervencions s’ha fet en 
festes populars i, la resta, en espais d’oci privat. En el període 2012-2020 s’han rea-
litzat 1.637 intervencions.

Una altra actuació destacable, és la que es porta a terme per tal de dotar d’eines 
i instruments d’avaluació que permetin generar evidència en les intervencions de 
salut pública sobre l’oci nocturn, per exemple, mitjançant el Manual d’eines i re-
comanacions per a la diagnosi i l’avaluació de les intervencions en l’oci nocturn en 
l’àmbit local.

Tanmateix, perquè les actuacions adreçades al col·lectiu de persones joves siguin 
efectives és important que aquestes comptin amb una perspectiva integral i per això, 
les actuacions detallades anteriorment en l’àmbit de l’oci nocturn, es reforcen amb 
el desplegament d’accions en altres àmbits com l’educatiu, el familiar, les xarxes 
socials i amb actuacions específiques per grups vulnerables en l’àmbit comunitari.

Concretament pel que fa l’àmbit educatiu:
– En relació a l’educació secundària es compta amb el Protocol de prevenció, 

detecció i intervenció sobre drogues als centres d’Educació Secundària, que té per 
objectiu oferir orientacions sobre les maneres d’actuar davant fets relacionats amb 
el consum de drogues als centres educatius (intoxicacions, consums dins del centre 
o fora, tinença il·lícita de drogues, etc.).

– El Programa FITjove implementat en col·laboració amb el Consell Català de 
l’Esport i la Fundació Esportsalus, que fomenta l’esport com a alternativa d’oci sa-
ludable entre els i les adolescents que viuen en zones d’especial vulnerabilitat. Actu-
alment està implementat a 21 municipis i el darrer curs hi van participar 4863 joves 
(26% nois i 74% noies) d’entre 16 i 18 anys en el format presencial. En l’adaptació al 
format online que es va fer per adaptar-se a les mesures relacionades amb la pandè-
mia, a finals de curs, hi havia participat 279 joves.

– El Programa Salut-Escola, per a l’abordatge preventiu dels consums des de 
l’atenció primària. A banda de facilitar les consultes obertes en el marc del progra-
ma del Salut-Escola, s’està elaborant un protocol d’abordatge del consum de risc i 
perjudicial d’alcohol a menors, joves i famílies amb l’objectiu de proporcionar evi-
dencia, informació i recomanacions sobre la prevenció i abordatge del consum d’al-
cohol i per a la prevenció de les intoxicacions etíliques i la reincidència.

– El Model transferible de servei comunitari per a l’alumnat d’ESO sobre les 
drogues i addiccions comportamentals, que es troba en procés de disseny mitjan-
çant el treball bilateral amb el Departament d’Educació i que té la finalitat de do-
nar suport a la incorporació al currículum escolar, la promoció i l’educació per a la 
salut a l’escola, amb perspectiva de gènere i de competència cultural mitjançant la 
coeducació.

En relació a l’educació universitària:
– Actualment, s’està treballant en el Model d’intervenció de prevenció sobre dro-

gues i altres addiccions a les Universitats a través de la Plataforma Efecte Uni que 
es va iniciar el 2020. Una plataforma de treball col·laboratiu que identifica 6 àrees 
clau d’actuació: el campus, a l’oci universitari, la incidència curricular, les xarxes 
socials, l’entorn laboral i els espais de treball professional, format per professionals 
d’entitats i d’universitats i que agrupa diferents programes i iniciatives sota un marc 
comú. Actualment vuit universitats implementen actuacions de parells als campus 
basats en l’educació entre iguals (UB, UAB, UPF, UdG, UVic, ULlei– da, URV i 
Tecno campus-UPF). En concret, una de les línies de treball de l’Efecte Uni és la 
intervenció amb el grup de peers al campus universitari, doncs és l’espai més adient 
per a dur a terme accions preventives de sensibilització i informació. Aquesta tasca 
es du a terme gràcies a la col·laboració dels projectes desenvolupats per: Fundació 
Salut i Comunitat (EnPlenesFacultats), Fundació Autònoma Solidària, Promoción y 
Desarrollo Social i Àmbit Prevenció.

https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/oci_nocturn_ambit_local
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/oci_nocturn_ambit_local
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/oci_nocturn_ambit_local
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_programa-Fitjove
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Infancia-i-adolescencia/Adolescencia/salut-i-escola/
https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_educatiu/universitats/


BOPC 259
14 de març de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 57 

En relació a les xarxes socials:
– El Pep.info que té la finalitat de potenciar la difusió de missatges preventius 

relacionats amb les drogues i reduir comportaments de risc dels i les joves d’entre 
14 i 17 anys.

– La Clara.info que té la finalitat de potenciar la difusió dels missatges preven-
tius relacionats amb les drogues i reduir comportaments de risc dels i les joves a 
partir dels 18 anys.

– La Guia educativa i preventiva sobre entorns digitals adreçada a professionals 
que treballen amb població adolescent, que té com a objectiu oferir les pautes ge-
nerals, tant a l’hora de marcar límits i emprendre noves normatives en l’ús de les 
pantalles, com a l’hora de reflexionar sobre les noves problemàtiques digitals que 
necessiten d’un consens dins les aules i d’altres espais educatius. Es tracta d’una 
eina didàctica on es troben definits els conceptes claus necessaris, juntament amb 
exemples i situacions quotidianes, però també és una eina pràctica amb activitats 
diverses per tal d’apropar el debat als adolescents i fer-los partícips, d’aquesta ma-
nera, de les diferents conclusions i objectius que se’n puguin derivar. També pot ser 
d’utilitat per a l’àmbit del lleure, com ara per a monitors de cau o esplai, així com 
per a d’altres agents socials que tinguin contacte directe amb adolescents en el seu 
desenvolupament, tant social com professional.

En relació a l’àmbit familiar:
– El programa 8 equilibris Pares i mares que consumeixen alcohol i altres dro-

gues, dirigit a pares i mares que consumeixen alcohol i altres drogues per tal de re-
flexionar sobre el seu consum i el fet d’esdevenir pares i mares.

– El Programa Límits, Programa d’actuació preventiva familiar de la transgres-
sió i del consum de drogues en menors i joves que passen pel circuit de justícia ju-
venil

– La Guia Connecta amb els teus fills: com prevenir el consum de drogues i al-
tres conductes de risc?; adreçada a pares i mares, amb informació, consells, adreces 
d’interès i activitats per reflexionar sobre temes relacionats amb les drogues en ge-
neral i la sexualitat.

En relació amb l’àmbit comunitari i en concret amb programes de prevenció se-
lectiva i indicada (dirigits a contextos i grups de joves identificats com a vulnerables 
perquè tenen un major risc que la resta, de desenvolupar consums problemàtics per-
què tenen major influència de factors de risc):

– El Programa «A Primera Línia» (APL), un programa socioeducatiu adreçat 
a joves en situació de vulnerabilitat social i alt risc de conductes problemàtiques 
associades al consum de drogues, des de la perspectiva de prevenció universal fins 
a la de reducció de riscos i danys. Aquesta estratègia d’intervenció, que incorpora la 
perspectiva de gènere i de diversitat cultural de manera transversal, té com a objec-
tius principals capacitar els professionals sobre l’abordatge preventiu del consum de 
drogues entre aquest col·lectiu, facilitar als adolescents i joves pautes educatives en 
relació a les seves vivències al voltant del consum de drogues i promoure el vincle 
entre el professional i el jove. Des de la creació del Programa el 2013 s’ha capaci-
tat als professionals i s’ha creat una xarxa de més 180 referents a 120 centres de la 
DGAIA i s’estima que més de 1.800 adolescents i joves.

– Programa pilot d’intervenció en joves menors migrats sols. Els darrers anys 
fins al 2020 s’ha produït un increment de la població joves menors migrats sols 
(JMMS) en els centres de la DGAIA. La situació psicosocial en què es troben és 
complexa i d’una alta vulnerabilitat, tenint en compte que no disposen de vincles 
familiars propers, amb unes expectatives que no es corresponen a la realitat ni a 
l’etapa vital en la qual es troben (adolescència) i sense un projecte de vida. És per 
tant cabdal garantir que el procés d’acolliment i acompanyament d’aquesta població 
es dugui a terme des d’una perspectiva integral. Sabent que és durant l’adolescència 
quan es comença a experimentar amb el consum de drogues i, tenint en compte la 

https://www.elpep.info/
https://laclara.info/
https://hemerotecadrogues.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/8_equilibris.pdf
https://hemerotecadrogues.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/8_equilibris.pdf
https://hemerotecadrogues.wpcomstaging.com/wp-content/uploads/programa_limits_2010.pdf
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_com_prevenir_el-consum_de_drogues_i_altres_conductes_de_risc
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Guia_Connecta_com_prevenir_el-consum_de_drogues_i_altres_conductes_de_risc
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vulnerabilitat social en la qual es troben, és essencial un abordatge socioeducatiu 
de prevenció del consum de drogues per part dels professionals que els i les atenen.

En aquest context, l’any 2020 la Sub-direcció General de Drogodependències i 
un grup de professionals educadors i educadores socials de centres d’atenció i se-
guiment de les Drogodependències (CAS) han posat en marxa una programa pilot 
focalitzat en les següents actuacions:

– Oferir formació al voltant del consum de drogues a professionals dels centres 
que atenen JMMS i adaptada al perfil i patrons de consum d’aquesta població.

– Oferir assessorament en l’acompanyament educatiu del casos de consum de 
drogues quan no hi ha una addicció i en la detecció de casos que requereixin la deri-
vació al CAS.

– Afavorir el vincle entre els professionals de CAS i del centre on s’atenen JMMS
L’any 2021 s’han realitzat 11 formacions a 70 professionals de 27 centres o recur-

sos assistencials principalment de DGAIA, tot i que també hi han participat profes-
sionals del projecte sostre 360. El projecte té continuïtat durant els anys posteriors 
amb la previsió d’assolir la creació d’una xarxa de referents de drogodependències 
en l’atenció a JMMS.

– Projecte sostre 360: incorporació de professionals de CAS en les comissions 
de gestió de casos de joves majors d’edat en situació de risc i exclusió social. Aquest 
projecte està impulsat per la Secretaria General d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia (SGAIA) del Departament de Drets Socials. Té com a objectiu l’abordatge inte-
gral de joves majors d’edat (extutelats o no pel sistema de protecció de la DGAIA) 
que es troben en situació d’exclusió i alta vulnerabilitat social. La seva implemen-
tació es fa a nivell municipal amb una coordinació i seguiment interdisciplinars a 
través de comissions gestores de casos.

Durant el 2021 es va facilitar des de la SGD la incorporació de referents de 
CAS a les comissions gestores del Baix Ebre, Garrotxa, Girona, Gironès, Grano-
llers, Lleida, Manresa, Mataró, Masnou, Maresme, Noguera, Osona, Tarragona i 
Terrassa.

– El Programa de Mesures educatives a Menors - Alternatives a la Sanció Admi-
nistrativa que té la finalitat de prevenir situacions de risc de les persones menors de 
18 anys que han estat denunciades. Actualment s’està actualitzant la guia de reco-
manacions per a la implementació dels protocols de prevenció sobre drogues-ASA. 
Específicament, també s’està actualitzant els municipis i territoris de Catalunya que 
ofereixen aquestes mesures educatives.

Per acabar, en el marc de la Línia estratègica 2 del Pla DAC (2019-2023) - Apo-
derament de la persona i compromís amb els seus drets, en relació a l’estratègia de 
lluita contra l’estigmatització de les persones amb DAC adreçada a professionals de 
tots els àmbits i contra l’autoestigma en persones amb problemes relacionats amb 
les DAC, des de la Subdirecció General de Drogodependències, s’ha creat un pro-
jecte específic amb la Federació Catalana de Drogodependències que dona suport a 
l’Observatori Alerta Estigma, s’ha fet formació a professionals i s’ha impulsat una 
campanya de sensibilització i comunicació a través d’un vídeo i uns pòsters. I tota la 
informació de programes i materials està disponible al Canal Drogues.

En relació a la lletra h) de l’apartat 6 de la Moció en la que es requereix al Go-
vern a impulsar un pla de xoc contra la desocupació juvenil, cap a finals de l’any 
passat, concretament a mitjans del mes d’octubre, el conseller d’Empresa i Treball i 
el secretari de Treball van presentar, en roda de premsa, el pla de xoc de polítiques 
actives d’ocupació destinades a les persones joves.

El Departament d’Empresa i Treball, principalment a través del SOC, preveu 
destinar 216 milions d’euros entre el 2021 i el 2022 per a polítiques actives d’ocu-
pació adreçades específicament a les persones joves, un dels col·lectius més afectats 
per l’atur i la precarietat laboral, i que viu una situació encara més agreujada pels 
efectes econòmics i socials de la pandèmia. Aquests programes específics estan 

https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_comunitari/material_educatiu/guiaasa
https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_comunitari/material_educatiu/guiaasa
https://drogues.gencat.cat/ca/inici
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complementats amb d’altres actuacions del SOC i del Departament, dirigides a la 
població general, on també hi tenen cabuda les persones treballadores joves.

Aquest pressupost històric, procedent en gran part dels fons REACT-EU per tal 
d’afrontar les conseqüències de la crisi de la Covid-19, beneficiarà més de 25.000 
joves amb ajuts a empreses per a la contractació de menors de 30 anys en situació 
d’atur, programes d’orientació, formació i experiència laboral per a joves que ne-
cessiten un suport específic, i programes de formació professional per a l’ocupació.

Concretament, com a mesures concretes en relació amb la desocupació de les 
persones joves migrades cal destacar el programa de Treball i Formació per a joves 
ex tutelats que, amb una dotació de 8,5 M€, promou contractes d’un any per facili-
tar la seva inserció sòcio-laboral. A més d’aquest programa, la nova convocatòria de 
Formació Professional per a l’Ocupació (FPO) DUAL, dotada amb 17 M€, o bé el 
programa Singulars, dotat amb 28,5 M€, també contribueixen a facilitar el disseny 
de projectes que donen resposta a aquest col·lectiu tan específic.

Amb la finalitat d’abordar la situació de joves que ni estudien ni treballen, a ban-
da dels programes anteriors, així com del conjunt de l’oferta formativa de FPO, el 
Departament d’EMT compta amb el programa de Noves Oportunitats que, essenci-
alment, està conceptualitzat per donar resposta a 2.500 joves cada any, pertanyents 
a aquest col·lectiu.

I addicionalment també, el Departament ha impulsat mesures de foment de la 
contractació per a joves, que amb una dotació superior als 125 M€ promou la con-
tractació de joves en empreses, per oferir una experiència laboral d’un mínim d’un 
any. Un programa de foment de la contractació en entitats locals i ESALS, amb una 
dotació de més de 17 M€, i de foment de primeres experiències laborals en el sector 
públic de la Generalitat de Catalunya amb un import de 14,4 M€ pel 2022.

Respecte a la lletra i) de l’apartat 6 de la Moció que encomana al Govern a ga-
rantir el compliment de la normativa laboral i impulsar canvis normatius per reduir 
la temporalitat, la parcialitat i l’abús dels falsos becaris, en primer lloc, apuntar que 
aquest requeriment depassa les competències del Departament d’Empresa i Treball.

Respecte a la problemàtica dels falsos becaris en particular, el Govern de l’Es-
tat mitjançant el «Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
2021-2022-2023», mira de detectar i regularitzar les situacions fraudulentes en què 
malauradament es troben molts becaris.

Pel que fa a la contractació temporal, per a la planificació 2021, la Inspecció de 
Treball de Catalunya té en compte el «Plan de Choque contra el fraude de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social» de l’Estat, actuant així, entre d’altres, sobre 
aquelles empreses amb una alta taxa de temporalitat (per sobre de la del seu sector) 
i sobre la contractació temporal centrada en contractes de molt curta durada i que 
afecten fonamentalment a joves. Aquestes actuacions han estat planificades a partir 
de la informació de l’eina de lluita contra el frau (HLF) de l’OEITSS amb la infor-
mació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ha permès fer actuacions 
més efectives en la detecció del frau en la contractació.

En relació amb l’impuls d’una regulació que redueixi l’alta temporalitat i parcia-
litat dels contractes en la gent jove, tot i que estem d’acord en promoure un marc 
normatiu que acoti aquestes modalitats a aquelles estrictament necessàries, cal in-
dicar que com ja hem assenyalat, la Generalitat no té competències legislatives per 
poder actuar en aquest àmbit.

La DGJ, per la seva banda, promou l’assessorament dels i les joves en matèria de 
drets laborals mitjançant diversos mecanismes. En aquest sentit cal destacar la tasca 
que es fa des de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) mitjançant els 
punts d’informació juvenil i les oficines joves, que compten amb serveis especialit-
zats d’assessorament en matèria laboral. En el mateix sentit, cal destacar especial-
ment l’Oficina Jove de Treball: un servei destinat a joves menors de 35 anys, creat 
específicament per facilitar l’accés dels i les joves al món del treball i vetllar per les 

https://jovecat.gencat.cat/ca/orfes/xnej/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/
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seves condicions laborals. D’altra banda, el portal Jove.cat també recull informa-
cions i recursos d’assessorament en matèria de condicions laborals i de defensa dels 
drets laborals.

Respecte a la lletra j) de l’apartat 6 de la Moció relatiu a Promoure una eina 
que centralitzi totes les informacions referents a les pràctiques laborals per a joves, 
en coordinació amb els departaments d’Empresa i Treball, de Recerca i Universi-
tats i d’Educació, i liderada pel Departament de Drets Socials, el Pla d’actuació de 
Joventut 2021-Covid ja recull la creació d’una eina amb aquestes característiques. 
Concretament, la línia estratègica 1.2 («Ocupació digna i creixement econòmic sos-
tenible») inclou l’objectiu estratègic 1.2.4. («Suport a la contractació juvenil atenent 
les necessitats i desigualtats existents en el col·lectiu juvenil»), que es concreta en 
diverses mesures. Una d’aquestes mesures és l’impuls del registre únic dels convenis 
de pràctiques professionals, i en aquesta línia s’està treballant.

L’impuls del registre únic dels convenis de pràctiques professionals previst al Pla 
d’actuació de Joventut 2021-Covid és una eina que ha de permetre avançar en bona 
direcció en aquesta matèria, la reducció dels abusos amb els falsos becaris, malgrat 
les limitacions competencials de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.

En quant a la lletra k) de l’apartat 6 de la Moció que requereix al Govern a ga-
rantir l’accés dels joves a l’educació superior, el Govern posa a disposició dels joves 
els recursos necessaris perquè puguin accedir a l’educació superior i perquè ho pu-
guin fer d’acord amb el principi d’equitat. L’objectiu del Govern és que cap persona 
amb mèrits acadèmics suficients quedi exclosa dels estudis universitaris per raons 
econòmiques.

Amb aquesta finalitat, i a partir de la coresponsabilitat dels beneficiaris dels ser-
veis educatius en una etapa educativa postobligatòria, es mantenen diversos ajuts 
generals per als joves. Els més rellevants es destinen reduir el preu de la matrícula 
dels estudis universitaris, però també destaquen els ajuts destinats a reduir les des-
peses de les estades de mobilitat i de trasllat a localitats fora del domicili familiar, i 
beques per a l’aprenentatge d’idiomes que tenen la finalitat de facilitar l’aprenentatge 
de terceres llengües.

Així mateix, el decret anual pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, es-
tableix bonificacions i exempcions per a diverses situacions: famílies nombroses, 
matrícules d’honor i premi extraordinari, estudiants amb discapacitat, víctimes de 
terrorisme, i víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella.

En aquest sentit, les principals beques i ajuts per garantir l’accés dels joves a 
l’educació superior serien els següents:

Beques i ajuts per a estudis universitaris
– Beques Equitat: Redueixen l’import del preu dels crèdits d’acord amb la renda 

familiar de l’estudiant. S’ofereixen per a tots els estudis de grau cursats en univer-
sitats públiques i també per a màsters habilitants (que condueixen a una professió 
regulada).

– Ajuts als estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). Destinats a estu-
diants de grau de centres adscrits de les universitats per compensar parcialment els 
costos de la matrícula universitària.

Beques per participar en programes de mobilitat
– Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat de les universitats catalanes 

(MOBINT) amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses que com-
porta estudiar en altres països. També s’hi inclouen els estudiants que participen al 
programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats cata-
lanes que hagin estat seleccionats per a una estada acadèmica.

– Ajuts per a l’estudiantat universitari de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall 
d’Aran i el Solsonès (APA). Tenen la finalitat de contribuir a reduir les despeses de 
desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_laborals/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_laborals/defensa-dels-drets-laborals/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_laborals/defensa-dels-drets-laborals/


BOPC 259
14 de març de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 61 

Pel que fa a la lletra l) de l’apartat 6 de la Moció, que sol·licita al Govern l’in-
crement del pressupost per a habitatge públic de lloguer destinat a joves de menys 
de trenta-cinc anys i la creació de nova oferta pública d’habitatges amb formes de 
tinença alternatives a la compra i el lloguer, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya té previst portar a terme, en el marc de l’aplicació del pressupost de l’exercici de 
2022, mesures d’ampliació del parc d’habitatge protegit de lloguer específicament 
destinat a la població menor de 35 anys.

En aquest sentit, s’ha previst que en el conjunt d’habitatges protegits de lloguer 
de nova construcció que dugui a terme la Generalitat de Catalunya, es destinarà per 
a la primera adjudicació un mínim del 25% a joves de fins a 35 anys.

Així mateix, en aquelles convocatòries de subvenció per a la promoció d’habi-
tatges de lloguer assequible i social, s’afavorirà aquelles que prevegin en la primera 
assignació dels habitatges, una reserva d’almenys, el 25% per a joves.

Aquestes reserves per a l’adjudicació inicial dels habitatges del conjunt de les 
promocions, resten condicionades a possibles requeriments derivats del titular del 
sòl i sempre que la promoció no estigui reservada a altres col·lectius específics.

En conseqüència, entre la reserva prevista en les promocions construïdes per la 
Generalitat i la priorització dels ajuts a la promoció a aquelles impulsades per altres 
agents que incorporin una reserva per a joves en els mateixos termes, a partir de 
2022 s’ha de produir el compliment de l’objectiu d’«incrementar el pressupost per a 
l’habitatge públic destinat a joves de menys de 35 anys» que planteja la Moció.

Així mateix, pel que fa a les «formes de tinença alternatives» a què fa referència 
la Moció, l’impuls per part del Govern de l’aprovació del Decret 50/2020, de 9 de 
desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció 
oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, així com l’existència 
de la Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, han de permetre 
afavorir la promoció de nous projectes basats en nous models de tinença que esti-
guin especialment pensats per a les persones joves, com ara el cohousing combinat 
amb el coworking o altres experiències orientades a donar resposta a aquestes ne-
cessitats, especialment en el marc de la primera emancipació.

Alhora, cal considerar l’important pes de la població menor de 35 anys en el re-
partiment dels ajuts al pagament de l’habitatge, ja siguin les subvencions ordinàries 
per pagar el lloguer, o les prestacions econòmiques urgents, així com els mecanis-
mes de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, un programa amb més de 8.000 
habitatges privats captats per al lloguer social, on des de 2016 entre el 30 i el 40% 
dels contractes són signats per persones entre 18 i 35 anys.

En darrer lloc, en concret en referència a aquesta darrera qüestió, cal apuntar que 
la DGJ i l’ACJ impulsen els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge mit-
jançant un programa de divulgació, formació i acompanyament als ens locals per al 
foment i desenvolupament d’accions de suport a aquests models alternatius. La seva 
finalitat és afavorir que l’administració municipal desenvolupi projectes com la ma-
soveria urbana o les cooperatives en cessió d’ús per millorar l’accés dels i les joves 
a l’habitatge, i per trencar el binomi compra/lloguer en el mercat immobiliari. El 
programa ofereix suport tècnic mitjançant accions formatives i accions d’acompa-
nyament, amb l’objectiu que els ens locals impulsin aquestes alternatives i adeqüin 
la seva implantació a les diverses realitats socials i territorials existents.

En quant a la lletra m) de l’apartat 6 de la Moció, relativa a establir en el marc de 
la integració tarifària del transport públic de tot Catalunya, una política de preus 
bonificats per a la gent jove, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) està im-
plementant la tecnologia digital del bitlletatge en l’àmbit de l’ATM de Barcelona, 
la qual ha de permetre tant la integració tarifària amb la resta de Catalunya com el 
disseny de títols adequats a polítiques socials específiques. Així mateix s’estan es-
tudiant els costos econòmics que poden tenir diverses alternatives de bonificació de 
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la T-jove per tal de presentar-los a les administracions públiques competents i les 
autoritats competents.

I en darrer terme, pel que fa a la lletra n) de l’apartat 6 de la Moció, relativa a de-
manar a l’Oficina de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal la inclusió d’una 
perspectiva jove i la priorització de la prova en aquest col·lectiu establint una parti-
cipació mínima, la idea inicial de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal –una 
prestació econòmica regular, pagada per una administració pública, de caràcter in-
dividual, incondicional i universal–, inspirada en programes similars, es basa en la 
metodologia experimental anomenada «experiment aleatori controlat». El propòsit 
inicial és el d’establir dos grups de població diana; un, precisament, de gent jove (de 
24 a 29 anys) i un altre, de gent gran (de 54 a 59 anys), atès que, per l’edat, són les 
persones més susceptibles d’experimentar canvis substantius o de ser més sensibles, 
a l’impacte d’una transferència monetària d’aquesta tipologia.

L’evidència empírica recollida en els pilots que han utilitzat aquesta metodolo-
gia, demostra que la individualitat i la incondicionalitat de les prestacions econòmi-
ques comporten resultats positius, però no han tingut en compte l’altra característica 
de la renda bàsica, la universalitat. En el cas de Catalunya s’ha optat per realitzar 
un «estudi de saturació», precisament per poder observar l’impacte agregat (com-
portaments grupals, dinàmiques col·lectives, etc.) i institucional (impacte en altres 
polítiques públiques i adequació a l’entorn institucional), a l’aplicar el tractament 
al conjunt de la població d’una localitat, replicant així l’escenari en el qual tothom 
rebi la renda bàsica enlloc de fer que la població participant estigui aleatòriament 
dispersa pel territori.

Les localitats seran seleccionades aleatòriament, entre les localitats que com-
pleixin uns determinats requisits (grandària, distribució territorial, representativitat 
demogràfica, àmbit rural/urbà, renda, etc.). A dues o tres de les localitats seleccio-
nades s’assignaran també aleatòriament, al grup de tractament, el que rep la renda, 
i dues o tres més s’assignaran al de control, que no la rep. En aquest sentit estaria 
previst que tota la població d’aquestes dues o tres localitats de tractament rebin una 
renda mensual al voltant del llindar de la pobresa durant 24 mesos per mirar d’ana-
litzar el seu impacte.

Barcelona, 28 de febrer de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

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 l’apartat b) de la Moció 34/XIV, sobre la 
T-Mobilitat (tram. 390-00034/13), us informo del següent:

La T-mobilitat és un projecte de transformació digital del bitlletatge i de la gestió 
de la informació del transport públic de l’àmbit de l’ATM de Barcelona. En conse-
qüència, és:

– Un projecte tecnològic que, en molts aspectes, es troba a l’avantguarda en 
aquest terreny.
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– Un projecte complex perquè se sosté en una major integració dels equips de la 
vuitantena d’operadors del sistema que s’han d’entendre i interoperar des de la seva 
extensa diversitat.

– Un projecte ampliable perquè arribi a més territoris, a més prestacions i a més 
ofertes de transport públic o de mobilitat.

– Un projecte obert per tal d’anar incorporant novetats tecnològiques d’interès 
per a millorar la qualitat del transport públic i la mobilitat compartida.

En aquest sentit, la T-mobilitat no és un projecte tancat sinó permanentment 
obert.

Fins avui, les actuacions dutes a terme es poden dividir en dos blocs principals:
1. Contracte amb SOC Mobilitat.
Es pot considerar el contracte troncal, però no representa la totalitat del projecte.
2. Altres contractes.
Són contractes per a reforçar les capacitats de l’ATM i els operadors o per a des-

plegar elements de la T-mobilitat no inclosos al contracte de SOC Mobilitat.
A continuació, es descriuen les dades econòmiques vinculades a cadascun dels 

dos blocs indicats.

Contracte amb SOC Mobilitat
El contracte amb SOC Mobilitat té per finalitat el desplegament de la tecnologia 

digital de bitlletatge, la instal·lació, reforma o substitució dels dispositius que han de 
permetre el funcionament d’aquesta tecnologia (validadores, màquines distribuïdo-
res, elements d’inspecció, sistemes centrals...), la disposició de targetes sense contac-
te com a suport dels títols de transport públic, el desplegament i la gestió del Centre 
d’Atenció i Informació i del Centre de Gestió de la Informació del Transport...

Les relacions econòmiques de l’ATM amb SOC Mobilitat derivades d’aquest 
contracte es poden dividir en:

a) El contracte i les seves modificacions.
b) Les penalitzacions.
c) Les indemnitzacions.

Contracte i modificacions
El contracte original amb SOC Mobilitat es va signar l’octubre del 2014. Con-

templa una inversió (càpex) de 58.142.741,08 € per part de l’empresa adjudicatària 
per a la implantació del sistema troncal de la T-mobilitat. La inversió serà recupera-
da durant un període d’explotació de 13 anys i un mes a través d’una tarifa de gestió 
i d’una tarifa de disponibilitat, les quals també hauran de cobrir els costos d’explo-
tació.

La legislació que va emparar aquest contracte permet que aquesta xifra es pugui 
incrementar, mitjançant les oportunes modificacions contractuals, fins a un 20% 
més. En concret,

– Fins a 5.814.274,11 € per a modificacions previstes (càpex).
– Fins a 5.814.274,11 € per a modificacions no previstes (càpex).
Dins d’aquests límits, el contracte s’ha modificat quatre vegades:
– Març del 2017. Estableix nou calendari i una indemnització (que es detalla poste-

riorment). Augmenta l’abast del projecte amb noves prestacions, per un total de 12 M€,  
dels quals 2,7 M€ són càpex i 9,3 M€, l’òpex associat.

– Febrer del 2020. Estableix nou calendari i una indemnització (que es detalla 
posteriorment). Augmenta l’abast del projecte amb noves prestacions, per un total de 
12,6 M€, dels quals 6,9 M€ són càpex i 5,7 M€, l’òpex associat.

– Abril del 2021. Modifica el model de retribució de la tarifa de disponibilitat 
sense increment dels costos. Augmenta l’abast del projecte amb noves prestacions, 
per un total de 1,5 M€, dels quals 0,4 M€ són càpex i 1,1 M€, l’òpex associat.

– Desembre del 2021. Modifica el model de retribució de la tarifa de gestió sense 
increment dels costos.
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En resum, a la inversió inicial de 58,14 M€, s’hi han afegit noves inversions 
(càpex) per un total de 10.640.548,87 €. El funcionament d’aquestes noves inver-
sions al llarg de tot el període d’explotació té uns costos d’explotació addicionals 
(òpex) que sumen un total de 15.504.063,81 €. Tant els costos de les noves inver-
sions com de l’explotació associada es retribueixen a banda de la tarifa de gestió i 
de la tarifa de disponibilitat previstes al contracte original per a la inversió inicial i 
l’explotació associada.

Penalitzacions
L’ATM ha imposat, fins a la data, tres penalitzacions a SOC Mobilitat:
– Abril del 2018. Penalització per la manca d’execució de les inversions en els 

calendaris previstos, per un import de 99.231 €.
– Abril del 2018. Penalització per l’incompliment d’obligacions respecte dels 

prototips de la T-mobilitat, per un import de 20.000 €.
– Abril del 2018. Penalització per l’incompliment de determinades directrius do-

nades pel responsable del contracte, per un import de 20.000 €.
Els motius i l’import de les penalitzacions es van basar en els supòsits i els mè-

todes de càlcul establerts al contracte amb SOC Mobilitat.

Indemnitzacions
En el període d’implantació, s’han fixat dues indemnitzacions:
– El 2017 es va reconèixer una indemnització a favor de SOC Mobilitat per un 

import de 12,12 M€. Fou motivada per la interrupció pràctica de l’execució del con-
tracte entre juny del 2015 i octubre del 2016 a causa de la petició de l’Ajuntament de 
Barcelona que es revisessin els criteris que sustentaven el projecte inicial.

Aquesta indemnització es va abonar a raó de 7 M€ el 2017 i 5,12 M€ el 2018.
– El 2020 es va reconèixer una indemnització a favor de l’ATM per un import de 

14 M€. Fou motivada pels retards acumulats per SOC Mobilitat en el calendari pre-
vist, calculats en 16 mesos, i la impossibilitat, doncs, d’executar-lo a temps.

Aquesta indemnització s’abonarà a través d’una reducció de la tarifa de gestió 
durant el període d’explotació, de manera que la gestió de la T-mobilitat s’abarateix 
per a l’ATM.

Altres contractes
A banda del contracte amb SOC Mobilitat, hi ha altres actuacions que han seguit 

procediments contractuals propis, atès que no estaven contemplades a l’esmentat 
contracte. De fet, des del mateix inici del projecte se sabia que aquestes actuacions 
es durien a terme fora del contracte troncal.

Aquests altres contractes els podem classificar en 3 categories:
– Assistències tècniques.
– Projectes tecnològics.
– Subministraments.

Assistències tècniques
Aquestes assistències són majoritàriament personal que treballa per a l’ATM en 

tasques de supervisió, de control administratiu i econòmic, de suport jurídic i, so-
bretot, d’ajuda als desplegaments propis que han de fer l’ATM i els operadors. En 
una situació normal, la major part d’aquestes tasques l’hauria fet personal propi de 
l’ATM, però la T-mobilitat ha coincidit amb un període de restricció de contractació 
de personal propi per les administracions públiques a causa de les normes d’austeri-
tat. En conseqüència, es va haver d’optar per les assistències tècniques.

– Assistències tècniques de suport directe a l’ATM i indirecte als operadors per 
un import de 13.312.292,81 €.

– Assistències tècniques de suport directe als operadors per un import de 
1.320.227,19 €.
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Projectes tecnològics
Es tracta de tres projectes tecnològics que, ja en el disseny original de la T-mobi-

litat es va optar per a impulsar-los fora del contracte amb SOC Mobilitat.
– Tecnologia perquè el mòbil pugui utilitzar-se com a títol de transport. Està ope-

rativa i ja es fa servir amb la T-jove i la T-usual. És una tecnologia puntera, a l’avant-
guarda del que pot veure’s al transport públic d’arreu del món. Import: 4,6 M€.

– Tecnologia i dispositius per a la utilització de la targeta bancària com a títol de 
transport per al bitllet senzill. Desenvolupat a través de TMB que ja el té implantat 
a tots els seus autobusos. Import: 1,8 M€.

– Millora del ccTIU. Aquest és un dispositiu que constitueix el nucli tecnològic 
de la T-mobilitat i del qual l’ATM té la patent. Import: 1,1 M€.

Subministraments de materials
L’ATM va licitar un concurs específic per a dotar els autobusos interurbans amb 

validadores de sortida. Aquest és un element imprescindible per a qualsevol sistema 
tarifari en què l’origen i destinació siguin determinants. El concurs es va adjudicar a 
INETUM per un import de 2.622.816 €. La seva materialització es produirà durant 
la fase d’implantació de la T-mobilitat a les corones 2 a 6.

D’altra banda, s’han adjudicat altres contractes de subministrament per un im-
port de 99.070 €.

Finalment, s’adjunten en annex, els comptes anuals de SOC Mobilitat dels anys 
2014 a 2020.

Barcelona, 28 de febrer de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

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

Control del compliment de la Moció 47/XIV, sobre els projectes 
estratègics i de suport a les empreses
390-00047/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 37905 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 

donar compliment a la Moció 47/XIV, sobre els projectes estratègics i de suport a 
les empreses (tram. 390-00047/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat f), el passat 17 de novembre vaig signar l’informe de 
compliment de l’apartat a) de la moció 8/XIV del Parlament de Catalunya, en què 
informava que el Departament d’Empresa i Treball està present a tots els esdeveni-
ments i reunions rellevants per a les empreses catalanes, des dels de caire més pro-
tocol·lari, fins aquells que, com les taules de reindustrialització, cerquen solucions 
a problemàtiques concretes per tal de mantenir l’activitat industrial. I el 7 d’octubre 
vaig signar l’informe de compliment de l’apartat g) de la moció 8/XIV del Parlament 
de Catalunya, en què informava sobre mesures concretes per a atraure i facilitar no-
ves inversions i empreses a Catalunya en sectors estratègics de futur.

Barcelona, 2 de març de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió de la Infància perquè presenti la segona 
part de l’informe «Quant mesura la infància a Catalunya?»
356-00509/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judit Alcalá González, del GP PSC-Units (reg. 34042).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre els objectius i les actuacions de la Direcció General
356-00521/13

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat, Najat Driouech Ben Moussa, del 
GP ERC (reg. 35431).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
les línies d’actuació de la Secretaria amb relació a les polítiques 
d’infància
356-00522/13

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat, Najat Driouech Ben Moussa, del 
GP ERC (reg. 35432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’Institut
356-00523/13

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat, Najat Driouech Ben Moussa, del 
GP ERC (reg. 35433).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre les polítiques d’infància
356-00524/13

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Negre i Estorach, del GP JxCat, Najat Driouech Ben Moussa, del 
GP ERC (reg. 35434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre les línies estratègiques, els objectius i l’estat de 
l’acolliment i l’adopció de menors
356-00526/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 35444).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana 
de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç davant 
la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe anual sobre la 
situació de l’atenció precoç
356-00527/13

SOL·LICITUD

Presentació: Judit Alcalá González, del GP PSC-Units (reg. 35721).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prestacions 
Socials davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el 
retard en les renovacions dels títols de família nombrosa
356-00535/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 36673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 09.03.2022.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Joan Comella Carnicé, director del 
Vall d’Hebron Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya
353-00298/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 07.03.2022.

Compareixença en ponència d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya
353-00310/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 07.03.2022.

Compareixença en ponència de Lluís Torner i Sabata, president d’un 
grup de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00311/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 07.03.2022.

Compareixença en ponència de Ramon Moreno Amich, catedràtic 
de ciències ambientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00321/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 07.03.2022.
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Compareixença en ponència de Jacint Jordana Casajuana, director 
de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i catedràtic de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya
353-00322/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 07.03.2022.

Compareixença de la subdirectora general d’Ordenació i Atenció a 
la Diversitat davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00329/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu In-
clusiu en la sessió 2, tinguda el 15.02.2022, DSPC-C 193.

Compareixença d’Antumi Toasijé davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural
357-00330/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença d’Esther (Mayoko) Ortega, doctora en filosofia de la 
ciència i professora de la Universitat Tufts - Skidmore Spain, davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
357-00331/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.

Compareixença de Fernando Macías-Aranda, del Departament de 
Didàctica i Organització Educativa de la Facultat d’Educació de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural
357-00332/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la 
sessió 2, tinguda el 21.01.2022, DSPC-C 179.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de fitxers estadístics corresponent al 2021
334-00037/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 37998 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 08.03.2022

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del 

Registre de Fitxers Estadístics (RFE) i de les cessions de dades sotmeses a secret 
estadístic, pel qual anualment l’Idescat ha de lliurar un informe al Parlament de Ca-
talunya, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de Fitxers Estadístics 
2021, que conté el resum anual d’inscripcions practicades al Registre.

Barcelona, 3 de març de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

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


