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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 276/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls 
de mesures legislatives per a regularitzar les urbanitzacions
250-00368/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 15, 16.03.2022, DSPC-C 233

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de me-
sures legislatives per a la regularització de nuclis de població (tram. 250-00368/13), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 25866).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar, avaluar i impulsar, en el marc de la llei de territori, les iniciatives 

i modificacions legislatives necessàries per a regularitzar, en col·laboració amb els 
veïns i ajuntaments, la situació dels edificis i les urbanitzacions que es troben en si-
tuació irregular, i crear una comissió de treball que inclogui les administracions, els 
professionals tècnics i els representants veïnals per tal d’assessorar sobre la solució 
legislativa més adequada.

b) Acordar la constitució d’una taula de treball, com la de la urbanització del 
Bosc d’en Vilaró, per tal de trobar una solució provisional per a les urbanitzacions 
que, com la mateixa del Bosc d’en Vilaró, tinguin expedients iniciats, en espera de 
trobar solucions legislatives definitives per a totes les urbanitzacions no regularit-
zades.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comissió, 

Ramon Tremosa Balcells

Resolució 277/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el condicionament 
de la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 15, 16.03.2022, DSPC-C 233

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la redacció d’un 
pla d’inversions per a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i la carretera 
C-25 (tram. 250-00393/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 29220).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, durant el 2022, la licita-

ció de les obres relatives al condicionament i millorament de la carretera C-59 entre 
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Sant Feliu de Codines i Moià, i impulsar la redacció del projecte constructiu per al 
condicionament de la carretera C-59 entre Moià i la carretera C-25 (eix Transversal).

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comissió, 

Ramon Tremosa Balcells

Resolució 278/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les millores 
a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès
250-00394/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 15, 16.03.2022, DSPC-C 233

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 16 de 
març de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les millores a la 
carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès (tram. 250-00394/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 29221).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer millores puntuals de seguretat, senyalització i il·luminació al tram de la 

carretera C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines.
b) Analitzar i millorar l’accés sud de Caldes de Montbui, l’accés al barri de Can 

Valls, l’accés al barri de Torre Negrell i les parades de bus situades en aquests en-
torns per tal d’incrementar la seguretat viària del corredor i dels usuaris del trans-
port públic, en el marc del projecte impulsat pel Departament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori sobre la posada en marxa d’una xarxa BRCAT a 
la carretera C-59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui, en coordina-
ció amb el territori.

c) Continuar desenvolupant les actuacions en la xarxa d’infraestructures de trans-
port públic incloses en el Pla específic de mobilitat del Vallès, aprovat per mitjà de la 
Resolució del 12 de febrer de 2021, en què es proposa un corredor BRCAT que prio-
ritzi i millori l’eficiència del transport públic i la construcció d’una via segregada per 
a vehicles no motoritzats entre Caldes de Montbui i Mollet del Vallès, prioritzant en 
la primera fase el tram entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui.

d) Continuar la redacció del nou estudi informatiu de la variant entre les carrete-
res C-1415a, C-1413a i B-142 al terme municipal de Sentmenat.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comissió, 

Ramon Tremosa Balcells
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39973 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 23.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39973)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1 

1. Dotar de més efectius la zona de l’ABP de l’Alt Empordà - Figueres i l’ABP de 
l’Alt Empordà - Roses per poder garantir la seguretat ciutadana als municipis de la 
zona nord de l’Alt Empordà, amb la presència 24 hores de dues patrulles dotacions 
policials que realitzin tasques de seguretat ciutadana als municipis de Port de la Sel-
va, Llançà, Colera i Portbou.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Garantir, ateses les característiques del municipi, la presència d’una patrulla 
el servei policial en el sector de patrullatge que inclou el al municipi de Portbou les 
24 hores del dia.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar la inversió 
en les llistes d’espera de la dependència i la presentació d’un pla 
de xoc emergent
250-00542/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 39419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 sobre la necesidad incremento de 
inversión en listas de espera de dependencia y un plan de choque emergente, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-

tuación de dependencia define a la dependencia como «el estado de carácter perma-
nente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 
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mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria».

En España había un total de 1.415.578 de personas dependientes en diciembre 
de 2021. De ese más de un millón de personas, 193.436 no recibían ninguna pres-
tación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido reconocidas como de-
pendientes.

Un total de 43.381 personas fallecieron en lo que va de 2021 en las listas de es-
pera de la dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales 
recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Socia-
les, con motivo del XV aniversario de la Ley de Dependencia. En concreto, de esas 
43.381 personas, 26.212 eran dependientes con derecho pendientes de prestación, y 
17.169 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia.

La situación es especialmente acuciante en Cataluña. Un total de 156.934 perso-
nas cobraban en diciembre de 2020 alguna ayuda por su situación de dependencia, 
frente a las 230.320 personas que tenían reconocido el derecho a hacerlo, esto sig-
nifica que un total de 73.386 personas dependientes en lista de espera, erigiéndose 
Cataluña con la lista de espera de personas dependientes más larga y la segunda por 
la cola con un tiempo de espera más largo con 576 días, desde que se comienza el 
trámite hasta que se obtiene la ayuda.

Ante esta situación el Ministerio de Derechos Sociales acuerda con las comuni-
dades autónomas un plan de choque con el objetivo de reducir las listas de espera de 
dependencia con una inyección de capital de 3.600 millones del 2021 hasta el 2023.

En concreto, este plan de choque contempló una inyección de más de 600 millo-
nes de euros en dependencia en el 2021: 283,2 millones del nivel acordado y el res-
to, del nivel mínimo (lo que aporta la Administración General del Estado por cada 
persona dependiente).

Esta medida está resultando claramente insuficiente y tras el primer análisis en 
diciembre de 2021, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios So-
ciales concluye en su informe, que el plan ideado por el Gobierno ha resultado un 
fracaso.

Por comunidad autónoma, de los 283,2 millones de euros del nivel acordado, la 
segunda comunidad que más recibió fue Cataluña con 46,6 millones de euros. Pese 
a este aumento de capital, la nefasta gestión de la Consejería de Asuntos Sociales en 
Cataluña ha llevado a nuestra comunidad autónoma a incrementar la lista de espera 
un 7% con respecto a que existía en diciembre del 2020.

En diciembre de 2021, contaba con 245.417 personas con derecho a una pres-
tación por dependencia reconocida en Cataluña, no obstante, el 31,8%, es decir, 
78.042 personas se encontraban en el «limbo de la dependencia» esto es, con dere-
cho a recibir una ayuda, pero sin que se materializase, siendo la comunidad autóno-
ma con una lista más larga.

Por otra parte, Cataluña también encabezó el ranking de fallecidos en el limbo 
de la dependencia durante el 2021 con 12.611 personas fallecidas con derecho a es-
tas ayudas y que estaban pendientes de prestación a la espera de que se materializa-
se la ayuda o pendientes de resolución de grado.

Asimismo, Cataluña es la tercera comunidad con más personas con la prestación 
reconocida, pero sin cobrarla, 9.286 personas y la segunda con más personas falle-
cidas sin haber sido si quiera valoradas, 3.325 personas.

Estos datos, fruto del abandono del Govern a los catalanes más vulnerables, 
continúan creciendo, llevando a Cataluña a encabezar la lista de comunidades autó-
nomas con peor gestión en temas de derechos sociales con las consiguientes conse-
cuencias catastróficas para los ciudadanos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Presentar un plan de choque en el término de un mes para la reducción 

drástica de las listas de espera de personas con algún tipo de dependencia.
Segundo. Agilizar los trámites burocráticos requeridos para reducir el tiempo de 

espera de la ayuda, ya sea económica en recursos humanos.
Tercero. Garantizar la valoración del grado de dependencia de las personas que 

lo requieran con una espera máxima de un mes.
Cuarta. Aumentar la inversión que sea necesaria para eliminar la lista de espera 

de dependientes en un término máximo de un año.
Quinta. Garantizar la prestación a las personas dependientes en un término 

máximo de 15 días una vez le haya sido reconocida la situación de dependencia y el 
derecho a recibir la ayuda.

Palacio del Parlamento, 14 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 la senyalització dels espais públics 
amb pictogrames per a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00543/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 39721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització dels espais públics amb 
pictogrames per millorar la qualitat de vida de les persones amb Trastorn de l’Es-
pectre Autista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta 

la configuració del sistema nerviós i al funcionament cerebral, produint dificultats 
en relació amb la comunicació i interacció social i la flexibilitat del pensament i de 
la conducta.

Alguns exemples de la conducta que poden desenvolupar les persones que patei-
xen Trastorn de l’Espectre Autista són el poc o nul contacte visual, la resistència o 
nul·la tolerància al canvi, l’aïllament, la baixa tolerància a la frustració, hiperactivitat 
i la pèrdua del llenguatge.

És una evidència que, davant la problemàtica a la dificultat per a la comunicació, 
els pictogrames són una gran ajuda per a les persones amb TEA. El pictogrames són 
imatges molt senzilles que representen llocs, objectes, aliments, emocions, etc.

La manca d’aquests pictogrames en l’espai públic, en llocs com comerços, ser-
veis públics o zones d’oci, dificulten la interacció de les persones amb TEA amb el 
seu entorn.

Associacions com Todos en Azul tenen l’objectiu de senyalitzar amb pictogra-
mes els comerços i zones públiques del nostre entorn més proper. La finalitat és que 
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siguin reconeguts per les persones amb TEA, facilitant així la comunicació, com-
prensió, autonomia i interacció social.

La finalitat és, a més de senyalitzar amb pictogrames, desenvolupar i augmentar 
l’autonomia de les persones amb TEA, dar visibilitat i conscienciar a la societat so-
bre el TEA, donar suport a aquest col·lectiu i les seves famílies i promoure la col·la-
boració i el compromís de les institucions, entre d’altres.

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. Senyalitzar amb pictogrames els edificis oficials de la Generalitat de Catalunya.
2. Promoure una campanya de difusió dirigida als Ajuntaments per tal que se-

nyalitzin amb pictogrames els seus edificis oficials.
3. Promoure una campanya de difusió dirigida a empresaris i comerciants que 

tingui com a objectiu la senyalització amb pictogrames del major nombre d’establi-
ments comercials.

4. Signar convenis de col·laboració amb els empresaris i comerciants que vul-
guin adherir-se a la campanya de senyalització amb pictogrames per tal de facilitar 
aquesta col·locació, destinant les partides econòmiques necessàries a tal efecte.

Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Judit 

Alcalá González, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre 
les emissions del diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 39801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución relativa a supresión del Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono 
de los vehículos de tracción mecánica, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de trac-

ción mecánica es un tributo propio de la Generalidad de Cataluña, cuyo objeto es 
grabar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos.

Este tributo tiene carácter finalista y por objeto el nutrir a partes iguales el Fondo 
climático y el Fondo de patrimonio natural.

El impuesto se gestiona mediante padrón y es elaborado y aprobado por la Agen-
cia Tributaria de Cataluña a partir de los datos de que dispone. Así las cosas, son 
sujetos pasivos del impuesto las personas físicas y jurídicas que a lo largo del 2020 
fueran titulares de un turismo, motocicleta o furgoneta y que tuvieran su domicilio 
fiscal en Cataluña. También están obligadas al pago del impuesto las personas jurí-
dicas sin residencia fiscal en Cataluña que tuvieran un establecimiento, sucursal u 
oficina y que tuvieran vehículos registrados en Cataluña en aquella fecha 
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El periodo impositivo coincide con el año natural y el impuesto se devenga el 
último día del periodo impositivo.

Si bien el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 
de tracción mecánica se creó con la Ley 5/2017 de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público, posteriormente su regulación se incorporó a la ley 
16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.

Ha sido el Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el 
ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, 
y en el ámbito presupuestario y administrativo, el que ha modificado la Ley 16/2017 
del cambio climático y la Ley 9/2019, del 23 de diciembre, que afecta al impuesto 
sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, 
así como lo Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, y ha establecido el calendario de 
publicación de los padrones provisional y definitivo de este tributo, con la informa-
ción del importe que tendrá que liquidar cada contribuyente.

A partir del 1 de septiembre de 2021, se publicó el padrón definitivo y se inició 
el periodo de pago a través de la sede electrónica de la ATC. Si no se optó para ha-
cer el pago por medio de la sede electrónica, a partir de octubre del 2021, el contri-
buyente recibió una notificación con el importe y los plazos de ingreso. La reciente 
puesta en marcha de este impuesto es un nuevo varapalo para los contribuyentes 
catalanes, que ya de por sí son los que más impuestos pagan en España por culpa de 
la lamentable gestión económica de los gobiernos separatistas.

En un contexto de profunda crisis económica donde muchas familias están su-
friendo una importante caída de poder adquisitivo, con los precios de los combus-
tibles en máximos históricos, este impuesto, con el que se pretenden recaudar 160 
millones en 2022, supone una auténtica injusticia social que reduce la competitivi-
dad económica en Cataluña.

Muchos ciudadanos optan diariamente por el coche como vehículo de transporte 
para para realizar sus quehaceres diarios, siendo su primera opción ante la poca efi-
cacia del transporte público. El legislador debe tener en cuenta que la movilidad es 
un derecho fundamental de las personas, por lo que debe ser asequible, debe tener 
el menor coste posible para los usuarios y no tiene que penalizar arbitrariamente al 
coche.

Por otro lado, el impuesto grava a todos los vehículos, especialmente a los más 
antiguos, pero quedan exentos los vehículos pesados, que son los que generan más 
CO2. El diseño del impuesto no responde, por tanto, al principio de quien contami-
na, paga.

Además, el impuesto no depende de los kilómetros recorridos por lo que el im-
puesto no conseguirá los objetivos medioambientales que persigue. El hecho de 
gravar la propiedad del vehículo puede comportar que una persona que circula de 
forma habitual pague la misma cantidad que otra persona que utiliza el vehículo 
ocasionalmente. No depender de los kilómetros recorridos también hace que el gran 
volumen de los vehículos que están de paso por nuestro territorio también queden 
exentos.

Atendiendo a que ya existen otras figuras fiscales, como el impuesto de matri-
culación, el de circulación y los impuestos sobre hidrocarburos, que gravan similar 
hecho impositivo, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los ve-
hículos de tracción mecánica deviene innecesario, confiscatorio y resulta una nueva 
losa impositiva para las clases medias y bajas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Impulsar los cambios normativos necesarios para derogar el Impuesto 

sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants davant 
les pràctiques culturals nocives
250-00545/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 39802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la protección de la infancia contra las 
prácticas culturales nocivas, para que sea sustanciada ante la Comissió de la Infàn-
cia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El interés superior del niño como un bien jurídico está protegido por el ordena-

miento nacional e internacional: la Convención de los derechos del niño; la Cons-
titución Española; la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, mo-
dificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, del Sistema de protección a la 
Infancia y a la Adolescencia; la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las 
oportunidades en la infancia y la adolescencia; la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 
Libro segundo del Código Civil catalán, relativo a la persona y la familia.

Sin embargo, el interés superior del menor sigue desprotegido de una manera 
flagrante ante las prácticas culturales nocivas, como la mutilación genital femenina, 
que se producen en nuestra región.

Sin ir más lejos, Cataluña es la comunidad autónoma que históricamente concen-
tra más población procedente de los 28 países del África Subsahariana que practi-
can la mutilación genital femenina.

Además, Save the Children ha contabilizado 1.575 niñas en Cataluña en riesgo 
de sufrir mutilación genital femenina (MGF), según un análisis de la entidad ba-
sado en datos de 2020 del Ministerio de Igualdad y entrevistas a profesionales de 
distintos sectores.

Por provincias, según datos de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona es la provincia que cuenta con más niñas en riesgo (746), 
seguida de Girona (504), Lleida (249) y Tarragona (76).

El año 2002 se formalizó un Protocolo de actuaciones para prevenir la mutila-
ción genital femenina, que fue modificado en el año 2007 para adaptarlo a la nor-
mativa vigente. Desde esta fecha hasta la actualidad, el Protocolo se ha mantenido 
sin modificación alguna a pesar del incremento de población de inmigrantes que se 
ha producido en las últimas décadas. Además, ante la ausencia de datos, descono-
cemos el alcance de la eficacia y eficiencia de este Protocolo aplicado en el ámbito 
de la infancia y escolar.
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La mutilación genital femenina es una lacra social que hay que combatir en to-
das las esferas incluida la educativa. Pero no cabe duda que también se ha de actuar 
en las esferas laboral, cultural, social y legal de manera transversal.

Por ello es necesario que exista la coordinación y colaboración de las diferentes 
consejerías que se ven afectadas por esta problemática.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Mejorar el acceso a servicios de prevención, protección y atención de 

calidad y realizar campañas de divulgación para la prevención y detección de la mu-
tilación genital femenina.

Segundo. Ampliar los recursos destinados a la prevención y detección de la mu-
tilación genital femenina.

Tercero. Instar al Gobierno de la Nación: 
a) Crear registro nacional para los casos de mutilación genital femenina, de esta 

forma se obtendrá la efectiva unificación de datos y criterios.
b) Realizar las actuaciones oportunas para reformar la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
para garantizar la efectiva expulsión o devolución del territorio español de los ex-
tranjeros que hayan cometido el delito de mutilación genital previsto en el artículo 
149 del Código Penal.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la discapacitat 
com a causa legal d’interrupció de l’embaràs
250-00546/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 39803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 para eliminar la discapacidad 
como causa legal de interrupción del embarazo, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España hay actualmente alrededor de 3,8 millones de personas con diferen-

tes tipos de discapacidad. Entre ellas existen unas 35.000 personas con Síndrome 
de Down que constituye el grupo con discapacidad intelectual mayoritario. La es-
peranza de vida de estas personas ha superado los 62 años, habiéndose conseguido 
un aumento de 2,7 años en la esperanza de vida en las dos últimas décadas, lo cual 
supone un gran logro y un avance significativo en la asistencia a las personas con 
Síndrome de Down.

La ocupación laboral de las personas con discapacidad, lejos de ser deseada, va 
aumentando poco a poco gracias a los esfuerzos de los colectivos representantes de 
estas personas y el compromiso de las empresas con el fomento de la inclusión de és-
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tas en el ámbito laboral. Lo mismo ocurre en el ámbito académico, fundamentalmente 
en los más jóvenes en donde, aunque la situación va mejorando lentamente, en el caso 
del Síndrome de Down, por ejemplo, cerca de la mitad de ellos carecen de estudios, 
estos han mejorado considerablemente.

Actualmente el grado de sensibilización, protección y apoyo a estas personas 
por parte de todos los sectores de la sociedad (políticos, medios de comunicación, 
proyectos audiovisuales, ciudadanía en general) es, aunque mejorable, el mayor que 
hemos conocido desde hace décadas.

Sin embargo, se da la paradoja de que la legislación vigente en materia de inte-
rrupción voluntaria del embarazo, la LO 2/2010 de 2 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, discrimina a estas per-
sonas, ya que permite que se les pueda abortar precisamente por presentar una dis-
capacidad. La citada ley amplía el plazo para abortar en caso de diagnosticarse una 
discapacidad en el hijo, lo que supone, como ya han denunciado varios colectivos de 
personas con discapacidad, una discriminación hacia ellos. Dicha ley, en su artículo 
15, interrupción por causas médicas, contempla lo siguiente: «Artículo 15. Interrup-
ción por causas médicas. Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por 
causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que 
no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo 
para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que 
la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá 
prescindirse del dictamen. b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación 
y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen 
emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos 
del que la practique o dirija. c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles 
con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o 
médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detec-
te en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 
diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.» 

Estos puntos suponen la ampliación del plazo para la interrupción voluntaria del 
embarazo en los casos en los que se prevé que el hijo pueda ser portador de alguna 
patología que le conlleve algún tipo de discapacidad. Las ecografías prenatales per-
miten diagnosticar la mayoría de este tipo de alteraciones físicas en el hijo, que po-
drán suponer para él algún tipo de discapacidad en el futuro. Además, las pruebas de 
diagnóstico prenatal que pueden detectar algún tipo de alteración genética, como las 
trisomías (trisomía 21 en el caso del Síndrome de Down), permiten predecir asimismo 
la posibilidad de que pueda existir también una discapacidad durante la vida extrau-
terina. Así lo expuso el presidente de Down España en su comparecencia en la Co-
misión de Políticas para la Discapacidad en el Congreso de los Diputados en febrero  
de 2018.

En Cataluña no existe todavía en los hospitales ningún protocolo específico de 
atención a las familias que van a tener hijos con Síndrome de Down o cualquier otra 
discapacidad, de manera que puedan recibir una información completa de lo que pue-
de suponer la discapacidad en cuestión, así como de los avances médicos y sociales 
de los que se dispone a día de hoy para atender a estas personas, lo cual condiciona 
las decisiones que se toman por parte de los progenitores ante esta situación de des-
información y de falta de apoyo. Una de las consecuencias de esta situación es, por 
ejemplo, el importante descenso de la tasa anual de nacimiento de niños con Síndro-
me de Down que ha pasado de 16,2 por cada 10.000 nacimientos en España a princi-
pio de los años 80, a 4,92 en 2016. En cifras absolutas, los estudios oficiales estiman 
un descenso de los nacimientos anuales desde 1032 en la segunda mitad de la década 
de los 70 a 281 en el último lustro (2010 a 2015).
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En resumen, nos encontramos en España ante una situación en la que existe una 
gran sensibilización en favor de las personas con discapacidad y de su inclusión en 
la sociedad que choca con la legislación vigente que les somete a una discrimina-
ción, permitiendo que puedan ser eliminadas antes de nacer precisamente por pade-
cer dicha discapacidad.

Los colectivos más representativos de personas con discapacidad han denunciado 
la discriminación que supone la ampliación del plazo legal para abortar en los casos 
en los que se ha diagnosticado una discapacidad en el hijo, reclamando a los distintos 
Gobiernos que supriman dicho supuesto en la legislación vigente.

La Convención de la ONU para las Personas con Discapacidad (aprobada en 
2006 y ratificada por España en 2008), en su artículo 10 afirma lo siguiente: 

«Artículo 10 Derecho a la vida Los Estados Partes reafirman el derecho inheren-
te a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones con las demás.» 

En el año 2011 el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad recomendó en su informe CRPD/C/ESP/CO/1 de 19 de oc-
tubre en el punto 18 «que suprima la distinción hecha en la Ley 2/2010 en cuanto al 
plazo dentro del cual la ley permita que se interrumpa un embarazo por motivos de 
discapacidad exclusivamente.»

En su informe CRPD/C/ESP/CO/2-3, de 13 de mayo de 2019, este mismo Comité 
volvió a recomendar a España la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo con el objetivo de eliminar la existencia de un supuesto legal basado 
en la existencia de una discapacidad en el hijo: 

«7. El Comité recomienda al Estado parte que revise y enmiende todas las leyes, 
políticas y prácticas relativas a la prestación de servicios para las personas con 
discapacidad a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas, de con-
formidad con los principios consagrados en la Convención y en consonancia con el 
modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos. El Comité recomienda 
también al Estado parte que: 

b) Elimine toda distinción existente en las leyes en cuanto al período durante el 
cual se puede interrumpir un embarazo debido a una posible deficiencia del feto, y 
vele por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de dis-
capacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la disca-
pacidad, lo cual puede propiciar la discriminación;» 

Recientemente el Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, suscrita por España, en su Informe A/74/55 sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, llegó a la conclusión de que había prue-
bas fidedignas que revelaban violaciones graves o sistemáticas de la Convención por 
parte de España habiendo perpetuado un patrón estructural de exclusión y segrega-
ción discriminatorio basado en la discapacidad que afectaba de manera particular y 
desproporcionada a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las 
personas con discapacidad múltiple. El comité ha explicado el modo de supervisar 
algunos artículos concretos de la convención, como los artículos 9 (accesibilidad), 
19 (derechos a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad) y 24 
(educación), entre otros en sus directrices sobre los marcos independientes de su-
pervisión y su participación en la labor del Comité (CRPD/C/Rev. 1, anexo), y ha 
acogido a trámite realizada por Plena Inclusión (organización que agrupa a 925 aso-
ciaciones que trabajan en nuestro país con las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y sus familias) contra el Estado español por violaciones de estos 
derechos de las personas discapacitadas en nuestro país. La denuncia fue aceptada 
a trámite el 18 de octubre de 2019 y el Estado español dispone de seis meses para 
responder con alegaciones. ¿Es este modelo denunciado el que queremos perpetuar 
en Cataluña? 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional, en su STC 53/1985 afirmó que: 
«11.c) En efecto, en la medida en que se avance en la ejecución de la política pre-

ventiva y en la generalización e intensidad de las prestaciones asistenciales que son 
inherentes al Estado social (en la línea iniciada por la Ley de 7 de abril de 1982 re-
lativa a los minusválidos, que incluye a los disminuidos profundos, y disposiciones 
complementarias) se contribuirá de modo decisivo a evitar la situación que está en 
la base de la despenalización».

Todo lo expuesto sustenta la necesidad de avanzar en las prestaciones médicas 
y sociales, y en la información completa a las personas interesadas sobre dichos 
avances para evitar la discriminación por motivos de discapacidad ya desde antes 
del nacimiento.

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. Dotar a los hospitales de Cataluña de un protocolo sistemático de atención a 

las familias que van a tener un hijo con discapacidad, que incluya la facilitación de 
información oral y por escrito a los progenitores sobre todas las posibilidades de tra-
tamiento médico y quirúrgico actualizado de la patología detectada en el feto, así 
como de todas las prestaciones sociales y asistenciales a su disposición y la de su 
hijo, facilitándole la relación con asociaciones relacionadas con la discapacidad con 
la que se prevé que nacerá el hijo, de la información que se le viene dando actual-
mente a los progenitores incursos en dichos casos.

2. Instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley Orgánica 2/201 de 3 de 
marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del emba-
razo para eliminar la discapacidad como causa legal de interrupción voluntaria del 
embarazo tal como se contempla en su artículo 15.b.

3. Dar cuenta a esta Institución sobre el grado de cumplimiento de la resolución 
en el plazo de 2 meses.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta GP VOX

Proposta de resolució de suport al poble cors
250-00547/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 40021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució de suport al poble cors, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 2 de març de 2022, el militant independentista cors, Yvan Colonna, 

un dels presos més vigilats de França, patia un intent d’assassinat dins de la presó 
d’Arles (Bouches-du-Rhône) a mans d’un altre intern que el va deixar en coma de-
batent-se entre la vida i la mort.
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Anys després que els nacionalistes guanyessin el govern de l’illa, l’Estat Francès 
encara nega el diàleg i les solucions que el poble de Còrsega ha demanat majorità-
riament de manera reiterada.

Des del 2 de març, les manifestacions s’han succeït convocades per organitza-
cions d’estudiants, nacionalistes o sindicats, esdevenint multitudinàries.

Aquest diumenge 10.000 persones es van reunir a Bastia convocades per una pla-
taforma que aglutina bona part de l’espectre polític i social de l’illa exigint conèixer 
la veritat sobre Yvan Colonna, per demanar l’alliberament de tots els patriotes ostat-
ges de l’Estat francès i el reconeixement dels drets nacionals del poble cors i l’inici 
d’una solució política.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta tot el seu suport a les demandes del po-

ble cors.
2. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat perquè aquest co-

muniqui a l’Estat Francès la demanda urgent del compliment de les reivindicacions 
democràtiques i de diàleg majoritàries de la societat corsa.

3. Trametre l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea de Còrsega.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu
250-00548/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Helena Bayo Del-

gado, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la Fundació Conservatori Liceu, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Fundació Conservatori Liceu és una institució cultural d’importància cabdal 

en el marc de la cultura catalana. La Fundació entén el servei a la ciutadania mitjan-
çant l’expressió artística i la transferència de coneixement.

Els estatus de la Fundació Conservatori Liceu defineixen exactament què i com 
està duent a terme la seva tasca quan parlen de la promoció i el foment de l’ensenya-
ment musical i artístic, el desenvolupament de la formació de professionals de la mú-
sica i les arts, la protecció i conservació del patrimoni històric, el foment de la inves-
tigació i millora de la qualitat en l’àmbit de la cultura i la pedagogia i la millora de la 
relació entre estudiant i el món del treball.

En relació amb l’esperit educatiu, cal esmentar la importància del Centre Supe-
rior, insígnia de la Fundació. El seu objectiu és, segons reconeixen, «l’excel·lència en 
la interpretació, la creació i la pedagogia de la Música amb un programa d’estudis 
eminentment pràctic que prepara els alumnes per a desenvolupar la seva professió en 
un món musical cada vegada més exigent i obert».

La Fundació Conservatori Liceu, amb 185 anys de servei públic, aposta ferma-
ment per l’ensenyament musical que inclogui una diversitat i una transversalitat d’es-
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tils, en la interpretació i en la creació. La Fundació lluita perquè els alumnes assolei-
xin experiència com a solistes però també en formacions cambrístiques, orquestrals 
i bandes en l’àmbit de la Música Clàssica o bé Big Bands i altres ensembles propis 
del Jazz i la Música moderna.

La pandèmia generada per la Covid-19 va conduir al tancament de centres edu-
catius i la no celebració de concerts i, posteriorment, a la celebració d’aquestes sense 
públics, però no va paralitzar l’activitat de la Fundació Conservatori Liceu, que ha 
difós massivament productes audiovisuals a través xarxes socials.

Cal esmentar també l’estreta relació de la Fundació Conservatori Liceu amb al-
tres centres d’educació superior, havent-se signat 177 convenis de col·laboració aca-
dèmica amb centres internacionals.

Sense dubtes, un dels compromisos fonamentals del Conservatori Liceu és la 
lluita per la visibilitat del paper de les dones en la música. El Conservatori Liceu ha 
invitat grans intèrprets femenines en masterclasses i concerts, com per exemple les 
directores d’orquestra o cors Virginia Martínez, Speranza Scapucci o Mireia Barre-
ra, o el grup Las Migas en el camp de la música moderna, entre d’altres.

L’experiència professional és un dels objectius del Conservatori. Tal com reconei-
xen en la seva darrera memòria, diverses institucions i entitats de gran rellevància 
han continuat comptant amb la Música dels estudiants del Centre, com el Parlament 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, el Museu Pi-
casso, Barcelona Global, la Fundació Arrels, o el Gran Teatre del Liceu, Sala Parés 
de Barcelona i el Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, entre d’altres.

A més, s’ha posat en marxa un programa per a joves talents, on el seu objectiu 
principal és que els estudiants puguin mostrar el seu treball en situacions reals de 
concert, cosa que els proporciona l’experiència més valuosa per esdevenir futurs 
intèrprets amb un gran nivell i experiència. Entre els diversos grups instrumentals 
que han protagonitzat aquesta oferta, tan enriquidora per als alumnes com per al 
públic, hi ha l’Orquestra Simfònica, la Liceu Big Band, l’Ensemble Liceu XXI, la 
Banda Simfònica, el Cor de Cambra, el Cor de Noies o els diversos conjunts ins-
trumental.

La Fundació Conservatori Liceu, degut a la seva trajectòria inqüestionable i la 
seva vocació de servei públic per mitjà dels valors de la cultura mereix, sense dub-
tes, un reconeixement per part del Govern de la Generalitat. Un reconeixement que 
ha d’anar més enllà de paraules i manifestacions de voluntat i s’ha de traduir en re-
cursos que puguin garantir la continuïtat i la millora d’aquesta tasca.

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. Obrir una línia de col·laboració institucional amb motiu de la celebració en-

guany del 185 aniversari amb la Fundació Conservatori Liceu.
2. Estudiar la possibilitat d’establir una línia de suport i amb els recursos econò-

mics necessaris per tal de garantir la continuïtat de la tasca educativa, cultural i so-
cial que duu a terme als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2023.

3. Obrir un marc d’ajudes adreçat al seu alumnat per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats en la formació i educació artística superior que ofereix la Fundació 
Conservatori del Liceu.

Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Helena Bayo Delgado, 

diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de metrobús 
al Penedès
250-00549/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 40208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei de metro-bus al Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Penedès, les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, 

pateixen un dèficit històric pel que fa a la mobilitat interna en general, i a la mobi-
litat interna sostenible, en particular. Aquesta carència és especialment preocupant 
pel que fa al transport públic, tant entre els pobles i la capital comarcal respectiva, 
com entre les capitals comarcals penedesenques.

En aquest moment no hi ha cap sistema de transport públic que comuniqui direc-
tament les quatre capitals comarcals entre elles. I els transport públics de ferrocarril 
i/o bus que comuniquen dues capitals comarcals ho fan amb unes baixes freqüènci-
es que els fan poc útils. Cada una de les capitals penedesenques està més ben con-
nectada amb Barcelona (Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, el 
Vendrell) i/o Tarragona (Vilanova i la Geltrú i el Vendrell), que no pas entre elles.

La conseqüència de tot plegat és la utilització abusiva del cotxe particular que, 
sovint, porta una o dues persones. Però, hi ha molta gent a la comarca, aproximada-
ment, un 40% que per raons d’edat, econòmiques o d’altres no tenen carnet de con-
duir o no tenen cotxe. Tot plegat fa que la ciutadania penedesenca estigui privada del 
dret a la mobilitat pública, regular, segura i sostenible per moure’s dins la vegueria 
per temes de treball, de serveis, d’educació i formació, de comerç, d’oci...

La millora de la mobilitat pública i sostenible entre les quatre capitals comarcals 
de la vegueria del Penedès: Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Vilafranca del Penedès 
i Igualada, és urgent per tal de garantir el ple exercici del dret a la mobilitat i per a 
fer front a l’emergència climàtica i a la crisi energètica que patim.

Tres de les quatre capitals comarcals penedesenques estan connectades per la 
carretera C-15 que ara s’està ampliant amb el desdoblament entre Capellades i Igua-
lada i el 2+1 entre Vilafranca i Capellades, amb una inversió de 101.000.000 €.

La carretera C-15, entre Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, 
registra el pas diari mitjà d’entre 14.000 i 24.000 vehicles en funció dels trams i 
d’entre 15.000 i 26.000 de dilluns a divendres, dels quals, aproximadament, un 10% 
son vehicles pesants, segons la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

A partir d’aquestes dades i tenint en compte que la majoria de viatges son d’ana-
da i tornada i que en cada cotxe viatja una mitjana d’entre una i dues persones, po-
dem calcular en una mitjana d’unes 15.000 persones que utilitzen diàriament aques-
ta via per desplaçar-se amb cotxes particulars.

Un servei de transport públic, sostenible i regular entre les tres capitals penede-
senques unides per la C-15: Igualada, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú, permetria 
reduir entre una quarta i una tercera part del tràfic rodat per aquesta carretera, espe-
cialment en vehicle particular, alhora que la ciutadania tindria accés a una mobilitat 
més sostenible i segura.

La solució a curt i mitjà termini passa per l’establiment d’una línia pública regu-
lar de metro-bus d’alta freqüència entre Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova 
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i la Geltrú per la C-15, i que connecti a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Gel-
trú amb el Vendrell mitjançant un metro-bus circular. D’aquesta manera el Penedès 
gaudiria d’un sistema públic de mobilitat sostenible que beneficiaria a la immensa 
majoria de la població resident i contribuiria a reduir la petjada ecològica.

El transport públic sostenible entres les capitals comarcals penedesenques per-
metria, a més, de fer front a les necessitats generades per la mobilitat dels usuaris 
i de les treballadores i professionals entre els tres centres hospitalaris del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG): Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 
(Vilafranca), Hospital del Camils (Sant Pere de Ribes) i Hospital de Sant Antoni 
Abad (Vilanova). En aquest sentit, cal fer esment a la Resolució 196/XIV del Par-
lament de Catalunya, sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci Sa-
nitari de l’Alt Penedès i Garraf i el transport públic entre Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, aprovada per unanimitat per la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori el passat mes de gener de 2022.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a) Elaborar, en el marc de la Taula de Mobilitat del Penedès i en el termini de sis 

mesos, una anàlisi de les necessitats i les alternatives per a establir un servei de me-
tro-bus que faciliti la mobilitat pública, regular, sostenible i segura entre les capitals 
comarcals penedesenques: Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i 
el Vendrell.

b) Que aquest estudi es compagini i complementi amb la Resolució 196/XIV del 
Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf i el transport públic entre Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.

c) Dur a terme, durant l’any 2022 i d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, les actuacions incloses en les conclusions de l’anàlisi a què fan referència els 
acords de les lletres a i b.

d) Incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2023 
els recursos necessaris per a fer viable el servei de metro-bus públic que, de forma 
sostenible, segura i regular, comuniqui les capitals comarcals penedesenques: Igua-
lada, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi; diputat, GP ECP

Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apo-
yo al transporte colectivo de viajeros, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tener una red eficaz y eficiente de transporte colectivo de viajeros supone dis-

poner de una alternativa real para atender las necesidades de movilidad de la ciuda-
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danía, una movilidad muchas veces obligada por motivos laborales, educativos o de 
servicios, contribuyendo, a su vez, a la mejora de la calidad de vida con una reduc-
ción de la contaminación.

El transporte colectivo es un aliado de la lucha contra el cambio climático y la 
descongestión de las ciudades, siendo un sector básico para garantizar la competi-
tividad presente y futura de la economía catalana, y una herramienta clave para el 
desarrollo económico y territorial.

La histórica y desorbitada subida actual del precio de los carburantes está afec-
tando de manera especialmente grave a un sector estratégico como es el del trans-
porte terrestre de viajeros, que ha sufrido un incremento del precio del combustible 
a lo largo de los dos últimos años del 43%, lo que supone un incremento del 17% del 
coste del servicio, tal y como denuncia la patronal Foment de Treball.

Al ser un sobrecoste inesperado esta situación está poniendo en peligro la conti-
nuidad de muchos autónomos y empresas del sector que ven como sus costes no se 
ven compensados con incrementos del precio de los servicios que prestan, provocán-
doles una situación insostenible. En Cataluña el sector de transporte discrecional y 
turístico está representado por unas 400 empresas, donde más del 80% son autóno-
mos y pymes, muchas de ellas familiares, con una flota de unos 7.200 autocares que 
representan más de 8.000 puestos de trabajo directos.

Ante esta situación sobrevenida es necesario apoyar a los autónomos y pymes del 
sector para que puedan mantener su capacidad productiva y así garantizar el máxi-
mo de empleos posibles. Sin olvidar que les llueve sobre mojado ya que la pandemia 
paralizó gran parte de su actividad sin que se hayan podido recuperar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayudas directas, 

con dotación presupuestaria suficiente, que dé apoyo al sector del transporte terres-
tre de viajeros para compensar su situación de indefensión ante la subida de los pre-
cios del carburante.

2. Poner en marcha sistemas de flexibilización de los precios contratados de ma-
nera que tengan en cuenta el sobrecoste inesperado que supone el alza de los precios 
de los carburantes.

Palacio del Parlamento, 9 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino; portavoz adjunta, GP Cs

Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00551/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución para deflactar la tarifa autonómica del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 
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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 cono-
ciendo 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 pér-
dida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permi-
ten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada 
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 encuentran en si-
tuación 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 di-
nero implica menor capacidad económica que años atrás. Para evitar estas pérdidas 
de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante 
negociación colectiva, están empezando a revalorizar los salarios para acompasarlos 
a la evolución de la inflación. De igual forma, desde el sector público también se re-
valorizan 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 
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 € 14.541,60 €

17.707,20 € 20.682,01 €

21.000,00 € 24.528,00 €

33.007,20 € 38.552,41 €

53.407,20 € 62.379,61 €

90.000,00 € 105.120,00 €

120.000,00 € 140.160,00 €

175.000,00 € 204.400,00 €

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-
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ción, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en 
su mano para reducir su impacto.

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Deflactar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-

sicas, con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución 
de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes.

2. Adaptar cada año la escala autonómica deflactándola en la misma proporción 
que el Índice de Precios al Consumo del año anterior.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’un informe de l’Oficina 
de l’Expresident Carles Puigdemont relatiu als contactes 
amb Rússia i sobre la suspensió del finançament de l’Oficina 
fins a la comprovació dels fets
250-00552/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución para pedir un informe de la Oficina del 
Expresidente Carles Puigdemont sobre los contactos con Rusia y la suspensión de su 
financiación hasta la comprobación de estos hechos, para que sea sustanciada ante 
el Pleno, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según diversas apariciones recientes en prensa, se habrían producido contactos 

entre el jefe de la Oficina del Expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el 
Sr. Josep Lluís Alay, con el entorno del Gobierno de Rusia, personas próximas al 
presidente ruso Vladimir Putin y los servicios de Inteligencia rusos para conseguir 
apoyos al procés independentista. Aparentemente el Sr. Josep Lluís Alay habría via-
jado en diversas ocasiones a Moscú, para obtener ayuda de la Administración rusa 
para crear canales opacos de financiación del movimiento secesionista y establecer 
canales de colaboración en materia digital y académicas para reconocer a una hi-
potética Cataluña independiente, todo ello supuestamente para crear un entramado 
internacional para financiar el procés independentista. Ya en el mes de septiembre 
de 2021 fue noticia en el prestigioso diario estadounidense The New York Times que, 
según diversas fuentes de agencias de seguridad europeas, determinadas personas 
del entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont habrían manteni-
do contactos tanto con destacados miembros de espionaje ruso como con miembros 
del crimen organizado en Rusia. Según dichas informaciones, la estrategia de los 
contactos independentistas pasaría por buscar apoyos ante una futura Cataluña in-
dependiente, objetivo aparentemente compartido por el Kremlin, que se situaría en 
la línea de desestabilización de las democracias europeas y de Occidente del Go-
bierno de Rusia.

En este sentido, el Informe 2020/2268(INI) de febrero de 2022 de la Comisión 
Especial del Parlamento Europeo sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Proce-
sos Democráticos de la Unión Europea, detalla al hablar de financiación encubierta 
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de actividades políticas por agentes y donantes extranjeros, que «Considerando que 
Rusia pretende establecer contactos con partidos, personalidades y movimientos, 
con el fin de apoyarse en agentes de dentro de las instituciones de la Unión para 
legitimar las posiciones rusas y los Gobiernos interpuestos y presionar para que se 
atenúen las sanciones y se mitiguen las consecuencias del aislamiento internacio-
nal; », y que «las conclusiones sobre los contactos estrechos y regulares entre fun-
cionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España 
requieren una investigación en profundidad y forman parte de la estrategia más am-
plia de Rusia para aprovechar todas y cada una de las oportunidades para manipular 
el discurso con el fin de promover la desestabilización».

Es necesario que se aclaren y se informe de estos contactos estrechos y regulares 
entre el Gobierno de Rusia y los representantes independentistas y se informe sobre 
el uso de recursos públicos de la Oficina del Expresidente de la Generalitat Carles 
Puigdemont para establecer contactos con Rusia y supuestamente obtener ayuda 
para crear un entramado internacional para financiar el procés independentista, en 
la estrategia rusa para promover la desestabilización de la UE, a través de la injeren-
cia rusa en las democracias europeas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
a) Cree imprescindible que la Oficina del Expresidente de la Generalitat Carles 

Puigdemont presente en sede parlamentaria, en el plazo de un mes desde la apro-
bación de esta propuesta de resolución, un informe sobre todos los contactos man-
tenidos con el Gobierno de Rusia y el entorno de Vladimir Putin, con el detalle de 
calendarización y de asistentes y lugar de celebración de dichos encuentros.

b) Insta al Departamento de Presidencia de la Generalitat a que, hasta que no se 
disponga del referido informe sobre todos los contactos mantenidos desde la Ofici-
na del Expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el Gobierno de Rusia 
y el entorno de Vladimir Putin que aclaren los hechos ocurridos, se le suspenda la 
financiación a dicha oficina.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de difusió 
del flamenc
250-00553/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Helena Bayo Del-

gado, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de 
difusió del flamenc, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els tablaos flamencs són un patrimoni cultural històric de Catalunya, essent terra 

d’acollida del flamenc des de el segle xix. El Paral·lel i la Rambla ja eren en aquell 
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moment indrets on els cafés cantantes, precursors dels tablaos, s’assentaven clara-
ment conduint a una professionalització del flamenc.

Tal com va afirmar María Rosa Pérez Casares, presidenta de la Plataforma Ta-
blaos Emblemáticos, en la seva compareixença en seu parlamentària el dia 9 de de-
sembre de 2020, el 95% dels artistes de flamenc depenen per a la seva subsistència 
dels tablaos. Però cal tenir en consideració que els tablaos no només actuen sostenint 
l’economia sinó que també ho fan garantint el sosteniment artístic, ja que són les 
universitats del flamenc.

Els tablaos també suposen una protecció laboral dels artistes, en tant que no són 
feines puntuals, sinó que s’estableix amb els artistes una relació professional i esta-
ble. També són eina d’integració del poble gitano. Un 50% dels artistes de flamenc 
són gitanos. La majoria del públic que assisteix als tablaos són turistes que visiten 
el nostre país i busquen gaudir de la nostra cultura. És considerablement important 
que el públic local conegui aquesta expressió cultural i que les institucions la difon-
gui i protegeixi com mereix.

Catalunya és una terra fèrtil pel sector flamenc, amb més de dos segles d’antigui-
tat, de convivència amb aquest art que està considerat bé immaterial de la humanitat 
per la UNESCO des del 2010.

Les seves manifestacions artístiques a Catalunya es manifesten també en escoles 
i conservatoris de música i dansa, en entitats, obres pictòriques i fotografies, crea-
cions musicals i d’arts escèniques, així com festivals especialitzats en flamenc dins 
el territori.

Totes aquestes manifestacions junt amb el Tablaos de Catalunya ajuden a la sos-
tenibilitat d’aquest art i la generació de nous públics de flamenc.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el flamenc és una expressió cultural que cal preservar i enfortir 

a Catalunya.
2. Reconeix l’esforç dels professionals del flamenc durant tota la pandèmia ori-

ginada per la Covid-19, així com el de tots els professionals del sector de la cultura 
a Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Aprovar un pla de difusió, coneixement i protecció del flamenc i els tablaos. 

Aquest pla ha de comptar necessàriament amb la col·laboració del sector del fla-
menc.

4. Presentar en seu parlamentària, en un termini màxim de sis mesos des de 
l’aprovació d’aquesta resolució, el pla de difusió, coneixement i protecció del fla-
menc i els tablaos a què fa referència el punt 3.

Palau del Parlament, 11 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Helena Bayo Delgado, Sil-

via Paneque Sureda, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la construcció de centres penitenciaris 
de dones amb capacitat suficient per a la plena aplicació 
de la normativa penitenciària
250-00554/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlament, 
presenta la Propuesta de resolución para la construcción de diversos centros peni-
tenciarios de mujeres con capacidad suficiente para la plena aplicación de la nor-
mativa penitenciaria, para que sea sustanciada ante la Comisión de Justicia, con el 
texto siguiente: 

Exposición de motivos
En la actualidad las internas del sistema penitenciario catalán cumplen sus me-

didas de privación de libertad en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona y 
en módulos para mujeres de otros centros penitenciarios.

Estos espacios son manifiestamente insuficientes para el número de internas que 
acogen. Ello se traduce en una imposibilidad material de disponer de módulos resi-
denciales en que puedan crearse unidades básicas de vida que agrupen a las inter-
nas conforme a su clasificación según sus similares características, y en que se vean 
obligadas a convivir indiferenciadamente en un mismo módulo internas preventivas 
con penadas, de edades dispares y con diferentes tipos de delitos, lo cual redunda 
en una pérdida de eficacia de su programa individual de tratamiento que tiene como 
finalidad última su plena rehabilitación y reinserción sociolaboral.

Es imprescindible que el Departamento de Justicia termine con esta situación de 
discriminación que sufren las internas con respecto a los internos de sexo mascu-
lino, y que se ponga a trabajar en la inmediata construcción de diferentes centros 
penitenciarios para mujeres de suficiente capacidad como para poder cumplir con 
todos los requisitos que prevé la normativa penitenciaria.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar un estudio en el plazo de tres meses para la construcción de dife-

rentes centros penitenciarios de mujeres con capacidad suficiente como para poder 
cumplir con todos los requisitos que prevé la normativa penitenciaria, al menos uno 
en cada provincia, y presentarlo seguidamente en sede parlamentaria.

2) Dotar el presupuesto del Departamento de Justicia para 2023 con una parti-
da específica que permita el inmediato inicio de la construcción de dichos centros, 
para que éstos puedan estar completados y entrar en funcionamiento no más tarde 
del invierno de 2024.

Palacio del Parlament, 17 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre penitenciari 
per a interns preventius a la Zona Franca de Barcelona
250-00555/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 construcción de un centro peni-
tenciario para internos preventivos en la Zona Franca de Barcelona, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad no existe en Cataluña ningún centro penitenciario de uso exclu-

sivo para internos preventivos, cosa que obliga a que en los diferentes centros peni-
tenciarios catalanes convivan internos preventivos con otros que cumplen sentencia, 
en bastantes casos reincidentes.

Esta situación no es aconsejable, desde el punto de vista de la eficacia del progra-
ma individual de tratamiento que siguen los internos de cara a su efectiva rehabili-
tación sociolaboral, como reconoció implícitamente el Departamento de Justicia al 
programar la construcción de un Centro de Preventivos en la Zona Franca de Bar-
celona. El Ayuntamiento de Barcelona cedió un solar para ello, pero cuando todo 
parecía indicar que el inicio de las obras estaba próximo, el entonces conseller de 
Justicia, Carles Mundó, anunció, en enero de 2017, que suspendía el proyecto ya que, 
en su opinión, «sobraban plazas» en el sistema penitenciario catalán.

Cinco años después, a pesar de la supuesta abundancia de plazas en la que vive el 
sistema penitenciario catalán según el ex conseller Mundó, sigue habiendo centros 
penitenciarios en que conviven internos preventivos con penados, lo que empuja a la 
construcción de un centro de preventivos con la máxima urgencia.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar un estudio en el plazo de tres meses para la construcción de un Cen-

tro Penitenciario para Preventivos en la Zona Franca de Barcelona con capacidad 
suficiente como para poder cumplir con todos los requisitos que prevé la normativa 
penitenciaria, y presentarlo seguidamente en sede parlamentaria.

2) Dotar el presupuesto del Departamento de Justicia para 2023 con una partida 
específica que permita el inmediato inicio de la construcción de dicho centro, para 
que éste pueda estar completado y entrar en funcionamiento no más tarde del in-
vierno de 2024.

Palacio del Parlamento, 17 de marzo de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí
250-00556/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 41058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre los Premios Gaudí, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La cultura catalana en castellano ha sido durante los últimos cuarenta años ol-

vidada, denostada y arrinconada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat y 
por gran parte de las instituciones y entidades culturales de nuestra región. El Pro-
grama 2000 orquestado por Jordi Pujol es prueba irrefutable de cómo se ha em-
pleado la lengua catalana como arma ideológica, como puntal del pancatalanismo 
y como un medio para generar desigualdades entre los catalanes, también en el 
sector cultural.

Las políticas en materia audiovisual y cinematográfica que promueve el Depar-
tament de Cultura se alinean con la imposición del catalán. Sin ir más lejos, la Ley 
20/2010, de 7 de julio, del cine, trata de configurarse como una medida legal más en 
el proceso de imponer el catalán y dotarlo de preeminencia respecto a las creaciones 
culturales en español.

En la misma línea ideológica se encuentran los Premios Gaudí, una iniciativa 
del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya que, a través de la Acadèmia del 
Cinema Català, concede premios anuales para difundir y promocionar las mejores 
películas, artistas y técnicos del sector cinematográfico catalán. La Acadèmia del 
Cinema Català tiene como principal objetivo aglutinar a los profesionales del sector 
creativo, técnico y de producción cinematográfica de Cataluña para dar una identi-
dad a las producciones cinematográficas.

Los Premios Gaudí se conceden a diferentes categorías que abarcan desde el 
Premio a la Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Película Europea, 
Mejor Cortometraje, Mejor Música Original o Mejor Efectos Visuales, entre otros. 
El galardón, un «Gaudí», es una pieza de bronce, en la línea de los galardones que 
se entregan en celebraciones como los Oscar, los premios BAFTA o los Goya.

Desde sus inicios en el año 2009, los Premios Gaudí diferenciaban entre la ca-
tegoría de Mejor Película en Lengua Catalana y Mejor Película en Lengua no Ca-
talana. Como resultado de esta distinción lingüística, los largometrajes en versión 
original en español –por mucho que hayan sido rodados, producidos y estrenados 
en Cataluña y hayan contado con un elenco de actores y técnicos catalanes– se han 
visto obligados a competir con producciones extranjeras y rodadas en idiomas ex-
tranjeros. Así ha sucedido con películas como Vicky Cristina Barcelona, A Monster 
Calls, Buried o Liberté; todos ellos han obtenido el galardón al Premio a la Mejor 
Película en Lengua no Catalana, con la consiguiente promoción y difusión que su-
pone obtener un reconocimiento cinematográfico.

Toda esta diferenciación lingüística supone un agravio hacia el español, lengua 
oficial de todo el territorio nacional, lengua tan catalana como el catalán, pero que 
queda relegada a una suerte de lengua extranjera e impuesta, con la inequívoca in-
tención de darle tratamiento de lengua no propia.

A partir del año 2014 el premio a Mejor Película en Lengua Catalana pasó a 
denominarse directamente Mejor Película y se mantuvo la categoría de Premio a 
Mejor Película no catalana. En la actual Convocatoria de los Premios Gaudí se des-



BOPC 271
28 de març de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 29 

prende que sólo pueden concurrir al Premio a la Mejor Película las producciones en 
versión original en catalán según la calificación oficial y cuando las labiales con-
cuerden con la lengua de esta versión oficial.

La Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Cultura, ha contribui-
do a financiar los Premios Gaudí desde hace años. Del Plan Estratégico de Subven-
ciones del Departamento de Cultura de la Generalitat para el periodo 2019-2021 se 
desprende cómo se concedieron ayudas para la Acadèmia del Cinema Català y la 
organización de los Premios Gaudí. Asimismo, en el Registro de Subvenciones y 
Ayudas de Cataluña se observa cómo desde el año 2017 hasta 2021, inclusive, se ha 
concedido un total de 1.135.000 € a la Acadèmia del Cinema Català.

Que un largometraje en versión original en español, una de las dos lenguas de los 
catalanes, quede excluido a optar al premio a Mejor Película por un tema lingüístico 
debiera ser motivo suficiente para que la Generalitat de Cataluña dejara de sufragar 
con fondos públicos la celebración de los Premios Gaudí, máxime cuando el filme 
haya sido rodado, producido, estrenado en Cataluña y con un elenco de actores y 
técnicos catalanes.

En contraposición, encontramos los Premios Goya, que no imponen exigencias 
idiomáticas para galardonar a largometrajes. Tal es el caso del filme Pa negre (2011), 
en versión original en catalán, que fue laureado con catorce Goyas, entre ellos el 
Premio a Mejor Película.

La cultura es un bien esencial para la ciudadanía, que hay que promover desde 
las Administraciones Públicas. Es una actividad humana universal e intemporal que 
emana de su dimensión espiritual en la búsqueda de la Bondad, de la Belleza y del 
Bien y no entiende de clasificaciones restrictivas ya que es de todos, para todos y 
trasciende en el tiempo. Por este motivo, carece de sentido que dentro de las políti-
cas culturales de la Generalitat figure la colaboración con unos premios cinemato-
gráficos que discriminan y manipulan ideológicamente mediante la lengua denos-
tando el español.

La Administración Autonómica y el Departamento de Cultura de la Generalitat 
deben asegurar la coexistencia e igualdad de ambas lenguas y la no discriminación 
de ninguna de ellas, también en el ámbito cultural. Es por ello que debe cesar in-
mediatamente la financiación de semejante Premio con las arcas públicas de todos 
los catalanes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Suprimir las ayudas que destina el Departamento de Cultura a la or-

ganización y celebración de los Premios Gaudí, de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas Catalanas.

Segundo: Fomentar iniciativas cinematográficas que se basen en criterios de su-
perioridad técnica, belleza artística, valores éticos y pluralidad lingüística, sin im-
posiciones ideológicas.

Tercero: Poner fin a cualquier subvención y ayuda del Departament de Cultura a 
entidades culturales u organismos que vaya orientado a la imposición de la cultura 
en lengua catalana en detrimento de la cultura en español.

Cuarto: Impulsar un mayor número de líneas de financiación bonificadas para la 
producción y distribución de proyectos cinematográficos con condiciones ajustadas 
a las necesidades del sector, con plazos de financiación flexibles y un tipo de interés 
ventajoso, que tenga en cuenta el potencial de exhibición y difusión del proyecto.

Palacio del Parlamento, 18 de marzo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d’ecocidi 
al Tribunal Penal Internacional
270-00003/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 39711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 176 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei 
següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de 
novembre, del Codi Penal, per incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal 
Penal Internacional

Exposició de motius
La crisi climàtica, l’esfondrament de la biodiversitat i la proliferació de crims 

ambientals greus posen en perill el conjunt de la comunitat internacional i les acti-
vitats comercials públiques i privades no poden seguir causant impunement perju-
dicis greus a l’ambient.

Un grup d’experts en dret internacional, copresidit per Philippe Sands i Dior Fall 
Sow, va elaborar i publicar el 22 de juny del 2021, una definició jurídica universal 
del crim d’ecocidi («tot acte il·legal o derivat d’un defecte greu de previsió o de pre-
caució comès sabent que és altament probable que causi un dany greu, extens i du-
rador a l’ambient») adreçat als estats de l’estatut de Roma.

Sovint resulta impossible, en l’estat actual del dret penal estatal i internacional, 
assumir la responsabilitat penal d’empreses transnacionals per danys greus contra 
l’ambient i la salut de les víctimes així com la dels seus directius, accionistes i in-
versors.

Els crims d’ecocidi ja estan tipificats en els codis penals estatals de Vietnam 
(1990), Rússia (1996), Kazakhstan (1997), Kirguizistan (1997), Tadjikistan (1998), 
Bielorússia (1999), Geòrgia (1999), Ucraïna (2001), Moldàvia (2002) i Armènia 
(2003).

El Parlament belga acaba d’instar, el desembre del 2021, el govern d’aquest estat 
de la UE a promoure la inclusió d’aquest nou delicte, al mateix nivell del dels «crims 
contra la humanitat», dins l’Estatut de Roma que regeix el Tribunal Penal Interna-
cional de La Haia.

El Tribunal Penal Internacional ofereix, en aquest nivell, el marc més adequat i 
coherent a escala mundial per perseguir el crim d’ecocidi per explorar les possibi-
litats legals que poden ser més adequades en el context de l’Estat espanyol i a Ca-
talunya.

Des del 1985, l’informe Whitaker, presentat a la Subcomissió per a la prevenció 
de la discriminació i la protecció de les minories de la Comissió dels drets humans 
de l’ONU, recomana la inclusió de l’ecocidi en tant que crim autònom al costat del de 
genocidi.
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Entre el 1991 i el 1996, la Comissió del dret internacional. encarregada de discutir 
el contingut del Codi dels crims contra la pau i la seguretat de la humanitat, preveia 
incloure-hi un article relatiu als actes que comporten greus danys ambientals.

L’any 2017, el tribunal civil internacional «Monsanto» va manifestar la intenció 
d’incloure el crim d’ecocidi en el dret penal internacional.

L’article 121, paràgraf 1r, de l’Estatut de Roma, permet a qualsevol estat que for-
ma part d’aquest estatut a proposar-hi esmenes i la voluntat d’un sol estat és suficient 
perquè la proposició d’esmenes sigui inclosa en l’ordre del dia de l’Assemblea gene-
ral dels 123 estats membres.

El desembre del 2019, Vanuatu i les Maldives, dos petits estats insulars afectats 
en primera línia per la crisi climàtica, van demanar la modificació de l’Estatut de 
Roma del 1998 per tal d’integrar-hi el crim d’ecocidi.

El 15 de setembre del 2016, la senyora Fatou Bensouda, procuradora del Tribu-
nal Penal Internacional, va expressar el seu desig de veure expandir les competèn-
cies del Tribunal citat a fi d’incloure-hi els crims regulats per l’Estatut de Roma que 
impliquin o comportin, entre d’altres, devastació ecològica, l’explotació il·lícita dels 
recursos naturals o l’expropiació il·lícita de terres.

Només sembla mancar, doncs, la voluntat política perquè hi hagi una incrimina-
ció internacional de l’ecocidi, ja considerada per la Comissió del dret internacional, 
desenvolupada pel món acadèmic i sostinguda per la societat civil. L’actual Codi 
Penal en vigor a l’estat espanyol no recull encara aquesta figura penal tan urgent i 
necessària.

Per aquests motius presentem la següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de 
novembre, del Codi Penal, per incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal 
Penal Internacional

Article únic. Modificació del Títol XXIV. Delictes contra la comunitat 
internacional
S’incorpora un nou capítol amb la denominació «Del delicte d’ecocidi» amb els 

següents articles: 
1. El delicte d’ecocidi comprendrà tot acte il·legal o derivat d’un defecte greu de 

previsió o de precaució comès per estats, empreses públiques o privades (incloent-hi 
directors, accionistes i inversors) o individus i grups d’individus sabent que és alta-
ment probable que causi un dany greu, extens i durador a l’ambient.

2. En els casos extrems, com ara la destrucció major d’ecosistemes, hàbitats i es-
pècies classificats ecològicament d’acord amb el Conveni sobre la Diversitat Biolò-
gica de les Nacions Unides, la desviació sensible dels objectius climàtics de l’Acord 
de París del 2015 i els que vinguin a actualitzar-los o l’assassinat de portaveus d’or-
ganitzacions ambientalistes i comunitàries en zones en conflicte ambiental, la pena 
a imposar suposarà la presó permanent revisable per a totes les persones físiques 
responsables així com una indemnització econòmica a les víctimes –siguin famílies, 
comunitats rurals i indígenes o estats– com a mínim equivalent als beneficis obtin-
guts per les diferents persones físiques i/o jurídiques responsables de la perpetració 
del delicte d’ecocidi.

I, de resultes d’aquesta aprovació del delicte d’ecocidi, insta el govern de l’Estat 
espanyol a: 

1. Donar suport a la iniciativa de l’estat de Vanuatu i de les Maldives d’esme-
nar l’Estatut de Roma del tribunal Penal Internacional per tal d’incloure-hi el crim 
d’ecocidi.

2. Concretar les iniciatives diplomàtiques que podrien endegar-se per proposar, 
en nom del Regne d’Espanya, esmenes a l’Estatut de Roma del tribunal Penal Inter-
nacional a fi d’incloure-hi el crim d’ecocidi.
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3. Proposar que Espanya prengui la iniciativa de crear un grup d’estats pilot en-
carregat de preparar la redacció d’un projecte de nova convenció internacional re-
lativa a la repressió del crim d’ecocidi i de proposar-ne la negociació a escala inter-
nacional, per tal d’activar el principi de complementarietat en què es basa l’Estatut 
de Roma.

4. Concretar que qualsevol acció penal ha d’explorar la traçabilitat i responsabi-
litat als agents implicats com poden ser empreses, alts directius corporatius de les 
mateixes i els propis inversors.

Palau del Parlament, 14 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places 
residencials i de centres de dia
302-00112/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42774; 42778; 42795; 42798 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

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

GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42774)

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra 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 les places residencials 
i de centres de dia (tram. 302-00112/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Complir els acords, convenis i protocols signats en anteriors legislatures entre 
el Govern de Catalunya i els ens locals per a la provisió de places públiques de cen-
tres de dia i centres residencials. En el termini de dos mesos, comunicar la ratifica-
ció d’aquests convenis als ajuntaments i treballar per la posada en marxa d’aquests 
serveis de forma immediata.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

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

GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42778)

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra 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 les places residencials 
i de centres de dia (tram. 302-00112/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Decret 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 12/2007, de l’1 d’oc-
tubre, de serveis socials, amb l’objectiu d’endurir les sancions establertes per a les 
faltes molt greus que preveu la Llei i assegurar la seva aplicació.

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 Genera-

litat.
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, així com 

informar directament del resultat de les inspeccions als respectius consell de parti-
cipació de centres.

g. Incorporar l’anàlisi del pes del paper dels Consells de Participació dels cen-
tres amb un conjunt d’indicadors sobre el seu funcionament.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 42795)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia (tram. 
302-00112/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1

1. Presentar i publicar en el web del Departament de Drets Socials, en el termini 
de dos mesos, la programació territorial de necessitat dels serveis socials especialit-
zats 2022-2026, on s’indiqui, entre d’altres, el nombre de places de residència i cen-
tres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat previstes i la demanda 
d’aquests serveis de cada territori.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Realitzar, en el termini de quatre mesos, un estudi sobre la situació infraes-
tructural de tots els centres residencials de Catalunya, per posteriorment, generar 
un Pla d’Inversió que actualitzi i millori les seves condicions i qualitat.

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

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 42798)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centres de dia (tram. 302-
00112/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Que les residències de nova construcció finançades amb fons europeus que 
executi la Generalitat de Catalunya siguin públiques i prioritàriament de gestió di-
recta per part del Departament de la Generalitat corresponent. Les residències de 
nova construcció han d’adaptar-se a un nou model residencial centrat en la persona, 
d’unitats més petites i fugint de les macroresidències.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; 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 les mesures 
per a incorporar les dones vulnerables al mercat de treball
302-00113/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42793 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 42793)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a incorporar les dones vulnerables 
al mercat de treball (tram. 302-00113/13).

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

1. Reforçar el servei de formació prelaboral adscrit al Departament d’Empresa 
i Treball i que consti d’una oficina d’avaluació, acompanyament i inserció, les fun-
cions de la qual seran: 

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya.
De modificació del punt 1.f 

f) Elaboració d’un informe per estudiar les oportunitats laborals sectorials, con-
templant, sobretot, aquells sectors que més es desenvoluparan gràcies als fons Next 
Generation (digitalització d’empreses, comerços, magatzems, i tot els que tenen a 
veure amb la transformació necessària per raó del canvi climàtic), i també oficines 
i comerços, el sector tèxtil i els serveis de cura de persones. A partir de l’informe 
caldrà preveure quins són els cursos de formació especialitzada que són més neces-
saris.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya.
De supressió del punt 1.g 

g) Recerca de convenis amb Universitats per tal de poder acreditar l’alumnat 
amb certificats amb validesa oficial.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya.
De modificació del punt 2 

2. Assegurar una bona coordinació entre els serveis de tota la xarxa, garantint 
l’accés al protocol, per tal que les dones en situació de vulnerabilitat puguin accedir 
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als serveis de formació i d’ocupació de la Generalitat de Catalunya amb el major 
acompanyament possible.

Palau del Parlament, 23 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 l’impuls 
i la dinamització de les Terres de l’Ebre
302-00114/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42785; 42787; 42791; 42792 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42785)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 302-00114/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP de Ciutadans, GP 
d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt 11 amb l’esmena 2 de GP de Ciutadans i 
l’esmena 19 de GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya

11. Promoure i estudiar l’ampliació del Parc Natural de Els Ports, d’acord amb 
la junta rectora del Parc i a partir del màxim consens amb les entitats i les adminis-
tracions públiques implicades

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

Martín Blanco, GP Cs; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42787)

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, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 
302-00114/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt amb l’esmena 1 de GP Socialistes i Units per Avançar

1. Que la vegueria de les Terres de l’Ebre pateix una situació demogràfica, eco-
nòmica i social que, sumada als dèficits en infraestructures i serveis d’a-quest ter-
ritori, fa que sigui urgent que el conjunt d’administracions públiques hi actuïn co-
ordinadament, abocant tots els recursos necessaris i dissenyant una estratègia de 
desenvolupament territorial a curt, mig i llarg termini i garantint, com a mínim, un 
nivell d’inversió a les Terres de l’Ebre que arribi a la mitjana d’inversió de Catalu-
nya, i que representi una aposta real pel reequilibri d’un territori que any darrera 
any surt molt perjudicat.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt 4 amb l’esmena 2 de GP Socialistes i Units per 
Avançar

4. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya presenti amb la 
major celeritat possible el projecte del nou centre sanitari de les Terres de l’Ebre a 
Tortosa, una necessitat urgent per al territori i sobretot per la seva gent i que no es 
pot ajornar durant més temps ja que es estratègica per al seu desenvolupament eco-
nòmic i social.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
De modificació i addició del punt 5 amb l’esmena 3 de GP Socialistes i Units per 
Avançar

5. impulsar la impartició de nous estudis universitaris públics a les Terres de 
l’Ebre atès la poca oferta actual existent, entre els quals Medicina, acreditant l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta com a Unitat Docent.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra c al punt 9 amb l’esmena 4 de GP Socialistes i Units per 
Avançar

9.c) Redactar ei projecte de desdoblament de l’Eix de l’Ebre, carretera C-l2.

Esmena transaccional 5
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 12 amb l’esmena 8 de GP Socialistes i Units per Avançar

12. Redactar, al llarg de l’any 2022, el projecte executiu de la VI Fase del Reg de 
suport de la Zona Oriental de la Terra Alta.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42791)

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 l’impuls i la dinamit-
zació de les Terres de l’Ebre (tram. 302-00114/13).
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Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
D’addició al punt 3 amb l’esmena 1 de GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar.

3. Impulsar la construcció d’un hospital a Tortosa en una nova ubicació que s’ajus-
ti a les exigències actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que 
doni resposta a les necessitats de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que posi 
fi als greus problemes d’espais i accessibilitat derivats de l’actual emplaçament de 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i que sigui gestionat per l’ICS.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
D’addició d’una lletra d al punt 9 amb l’esmena 2 de GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

9. d) Instar a les autoritats competents a resoldre les mancances estructurals de 
les línies R-15 i R-16, així com reclamar que els combois siguin els que corresponen 
a la mitja distància i no a un servei metropolità

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

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

(REG. 42792)

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

na, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre (tram. 
302-00114/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra b al punt 4 amb l’esmena 11 de GP d’Esquerra Republicana, 
GP de Junts per Catalunya

4.b. Que el Departament de Salut continuï impulsant el creixement de «Salut 
Terres de l’Ebre» com a empresa, 100% de capital públic, estratègica per a la millo-
ra del sistema de salut pública de les Terres de l’Ebre que garanteixi total transpa-
rència en la seva gestió, així com seguir millorant els hospitals comarcals de Móra 
d’Ebre i d’Amposta.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra e al punt 9 amb l’esmena 15

9 e) Apostar per l’establiment d’un intercanviador de bus a l’Aldea que millori el 
punt actual d’intercanvi de busos en el municipi així com incrementar els serveis de 
bus d’aportació a l’estació de tren de l’Aldea amb l’estació d’autobusos de Tortosa i 
altres municipis de les Terres de l’Ebre.
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Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 13 amb l’esmena 7 de GP d’Esquerra Republicana, GP de 
Junts per Catalunya

13. Demanar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) que aprovi de forma immediata «el plan para la protección del litoral del 
Delta del Ebro» que va ser posat a exposició pública el 3 de febrer del 2021, i que 
procedeixi a la redacció dels projectes executius de forma immediata i consensuada 
amb la Generalitat i el municipis afectats.

Esmena transaccional 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra b al punt 13 amb l’esmena 8

13 b) Demanar al Govern de l’Estat que en el marc del Fons de Recuperació Next 
Generation i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que prioritzi per 
al 2022 l’execució dels projectes de protecció del litoral del Delta ja redactats pel 
Ministeri i iniciar els estudis i projectes executius per a la restauració del trànsit de 
sediments dels embassaments de Riba-Roja i Flix 

Esmena transaccional 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 13 b bis amb l’esmena 8

13 b) bis. Que el Govern de la Generalitat inicií de manera urgent el pla especí-
fic de protecció i gestió dels espais naturals del Delta de l’Ebre atès que cal complir 
amb les directives d’hàbitats naturals i aus silvestres de la CEE.

Esmena transaccional 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 13 b ter amb l’esmena 8

13 b ter) Que el Govern de la Generalitat executi les partides previstes als pres-
supostos en relació al Delta de l’Ebre

Esmena transaccional 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra c al punt 13 amb l’esmena 9 de GP d’Esquerra Republicana, 
GP de Junts per Catalunya

13 c) Impulsar, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural, acompanyant a les administracions locals i entitats que treballen amb el 
mateix objectiu, la defensa del riu i del delta de l’Ebre, especialment en el tràmit de 
revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre (2021-2027) i de 
la tramitació del Pla per a la protecció del litoral del Delta de l’Ebre.

Esmena transaccional 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 17 amb l’esmena 23 de GP d’Esquerra Republicana, GP de 
Junts per Catalunya

17. Agilitzar els treballs de recuperació i dignificació dels espais de la Batalla de 
l’Ebre, de manera especial els de la rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre 
i la retirada del monument franquista de Tortosa, dotant-les de les partides pressu-
postàries necessàries.

Esmena transaccional 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 18 amb l’esmena 27 de GP d’Esquerra Republicana, GP de 
Junts per Catalunya

18. Impulsar en el marc de l’Agenda Rural mesures que fomentin la fixació de la 
població al territori com els regadius, que no signifiquen noves concessions d’aigua 



BOPC 271
28 de març de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 40

ni sobreexplotació hídriques, i altres mesures de diversificació econòmica; conti-
nuar amb el desplegament de la xarxa de fibra òptica en coordinació amb la Diputa-
ció de Tarragona per a assegurar la connectivitat de tot el territori; impulsar políti-
ques per facilitar l’accés a l’habitatge als joves en zones rurals; així com seguir amb 
els projectes d’envelliment kilòmetre zero per tal de garantir un envelliment digne de 
la gent gran de les zones rurals.

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

Colomer, GP ECP, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció 
audiovisual en català
302-00117/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

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

PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42800)

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

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la producció audiovisual en 
català (tram. 302-00117/13).

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

1. Es reafirma en el suport i reconeixement al sector audiovisual català com a 
eina de foment i internacionalització de la llengua i cultura catalana. Així també 
manifesta la necessitat que l’Estat Espanyol afavoreixi la diversitat cultural i lin-
güística, per aquest motiu considera imprescindible que el gruix de fons del PER-
TE «una nova economia de la llengua» es destini a la promoció del català, el gallec, 
l’euskera i l’occità aranès, atès que és on hi ha un major potencial per a mobilitzar i 
crear nous sectors econòmics i cadenes de valor.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; 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 el Dia Internacional 
de les Dones i el combat contra la pressió estètica
302-00118/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42788; 42789; 42790 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 42788)

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

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·la-
ció al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió 
estètica (tram. 302-00118/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
D’addició i supressió del punt 2 

2. Constata la necessària posada en marxa de l’elaboració abans que no acabi 
l’any del Pla d’acció enunciat pel Govern de la Generalitat per combatre la pressió 
estètica; un constructe social de bellesa que s’imposa a les dones, adolescents i ne-
nes. Aquest pla haurà d’especificar el calendari de les accions i assegurar que es 
destinen els recursos necessaris per garantir la seva implementació i eficàcia.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
D’addició del punt 2 bis

2 bis. Assenyala la conseqüències extremes de la pressió estètica sobre la salut 
física i mental, especialment de les dones, que pren forma en diverses malalties men-
tals incloent els trastorns de la conducta alimentària. Així mateix, fa una crida a 
tots els sectors implicats en el món de la imatge a complir amb la seva responsabili-
tat social, així com emplaça les diferents administracions a fer complir la legislació 
antidiscriminació i en matèria de publicitat responsable i no sexista.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De supressió del punt 3.c

3.c. Federacions esportives, per tal que revisin i eventualment modifiquin l’equi-
pament esportiu femení, assegurant que el cos de les dones no es cosifiqui o sexua-
litzi.

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

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 42789)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb 

Fascicle segon
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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 Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estètica (tram. 
302-00118/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Junts per 
Catalunya, GP d’En Comú Podem
D’addició del punt 6

6. Dissenyar actuacions, incloent l’àmbit educatiu, per tal de sensibilitzar i cons-
cienciar a la població en general, especialment a infants i joves, sobre la discrimi-
nació per raó d’aparença física i la pressió estètica especialment la que s’exerceix a 
través dels mitjans de comunicació, la publicitat i les xarxes socials, els seus efectes 
en el benestar emocional i físic de les persones, i promoure models o referents diver-
sos que incloguin totes les dones, i en especial, dones racialitzades, amb diversitat 
funcional i cossos no normatius. Així com dissenyar actuacions per promoure una 
relació saludable amb el propi cos i el respecte a la diversitat de cossos.

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

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 42790)

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

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la 
transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el Dia Internacional de les Dones i el combat contra la pressió estèti-
ca (tram. 302-00118/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició del punt 3.a

3a. Empreses de la indústria de la moda i la publicitat, per tal d’eliminar la pres-
sió estètica i els cànons de bellesa imposats per erradicar els estereotips i rols de gè-
nere que perpetuen, així com per promoure la visibilitat de cossos diversos en dones 
i nenes, evitant la hipersexualització, especialment en menors.

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt 5

5. La col·laboració tant amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
com amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per dissenyar accions d’educació 
mediàtica que incloguin la pressió estètica, i vetllar per eliminar la hipersexualitza-
ció de nenes (vestides, maquillades i pentinades com adultes) a la publicitat.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les resolucions 
dels conflictes internacionals
302-00120/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 42796; 42797 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.03.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANAGRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM  

(REG. 42796)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Da-
vid 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 Go-
vern sobre les resolucions dels conflictes internacionals (tram. 302-00120/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Mostra la seva solidaritat i la de la ciutadania de Catalunya amb el poble ucraï-
nès i amb les seves institucions democràticament escollides.

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

Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 42797)

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 Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les resolucions dels conflictes internacionals (tram. 
302-00120/13).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

4. Referma el seu compromís amb els valors fundacionals del projecte europeu, 
que són els que vol el poble d’Ucraïna i, en tant que valors democràtics i de compro-
mís pels drets civils i polítics, aposta per la via diplomàtica i la garantia dels drets 
humans com a mètode per a la resolució de conflictes.

Esmena transaccional 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició del punt 5

5. Dona suport a què Ucraïna adquireixi l’estatus de país candidat a esdevenir 
membre de la Unió Europea, alhora que reclama a les institucions europees fer-
mesa en la garantia de la democràcia, la llibertat d’expressió i els drets civils i po-
lítics.
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Esmena transaccional 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis) Reclama a les institucions Europees l’extensió de les proteccions de la Di-
rectiva Europea de Protecció Temporal reconegudes pels refugiats d’Ucraïna als re-
fugiats provenint d’altres conflictes bèl·lics d’arreu del món.

Palau del Parlament, 23 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació
410-00006/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40189 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40218 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
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 
48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de 
diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Educació
Alta: Nogay Ndiaye Mir
Baixa: Carles Riera Albert

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40408 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
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 
48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de 
diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Recerca i Universitats
Alta: Nogay Ndiaye Mir
Baixa: Dani Cornellà Detrell

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40407 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
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 
48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de 
diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Dani Cornellà Detrell
Baixa: Pau Juvillà Ballester

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40406 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
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 
48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de 
diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Reglament
Alta: Carles Riera Albert
Baixa: Pau Juvillà Ballester

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG



BOPC 271
28 de març de 2022

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 47 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG

Reg. 40409 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament
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 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Nogay Ndiaye Mir ha 
estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Siste-
ma Educatiu Inclusiu en substitució del diputat Carles Riera.

Palau del Parlament, 16 de març de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

RECTIFICACIÓ D’UNA ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40205 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
composició de les comissions d’estudi (designació membre) (tram. 406-00005/13) 
presentada el 26 d’octubre de 2021 i amb número de registre 19961.

On hi diu: 
«comunica que els diputats Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Cidoncha han 

estat designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Siste-
ma Educatiu Inclusiu.»

Hi ha de dir: 
«comunica que el diputat Raúl Moreno Montaña ha estat designat membre de la 

Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu»

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.48. Intergrups parlamentaris

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

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 39810 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 71.3 del Reglament del Parlament, comu-
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nica que la representant del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a l’Intergrup 
de Drets Sexuals i Reproductius és la diputada Aurora Madaula i Giménez.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 39809 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 71.3 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el representant del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a l’Intergrup 
del Poble Gitano és el diputat Francesc Ten i Costa.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de l’Intergrup del Sàhara
413-00003/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 39811 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 71.3 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el representant del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a l’Intergrup 
del Sàhara és el diputat Francesc de Dalmases i Thió.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Animals
413-00004/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 39812 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

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 71.3 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el representant del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a l’Intergrup 
per a la Protecció dels Animals és el diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 94/XIV, sobre la situació 
dels serveis de salut al Maresme
290-00075/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39715 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 94/XIV, sobre la 
situació dels serveis de salut al Maresme (tram. 290-00075/13), us informo del se-
güent:

L’atenció primària és un dels pilars fonamentals del sistema sanitari català i el 
primer punt d’accés a l’assistència sanitària. Des de fa temps aquest servei assisten-
cial fa front a un increment de la seva activitat a causa de les noves necessitats, de 
l’augment de la demanda de la població i la irrupció de la pandèmia.

Es per això que des del Departament de Salut es fa una aposta ferma per a l’Atenció 
Primària per mitjà d’eines com el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primà-
ria (PEiTAP). Es tracta d’un projecte ambiciós que ha d’ajudar a reforçar l’atenció primà-
ria per donar resposta a les noves necessitats de la població que s’han vist accentuades 
amb la COVID-19, i que respon a la necessitat de potenciar l’atenció primària que s’ha 
accelerat a causa de la pandèmia.

Amb anterioritat s’havien desplegat altres plans importants en l’àmbit de l’aten-
ció primària, com ara el Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Comunitària, o l’Es-
tratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPSIC), però val a 
dir que amb l’actual Pla d’Enfortiment i Transformació és la primera vegada que es 
destinen recursos per desplegar un projecte destinat únicament a l’atenció primària 
i comunitària. D’ençà del seu inici l’any 2020, el pressupost fins aquest any 2022 és 
de 300 M€, als quals cal sumar el 19,3 M€ del Programa de benestar emocional i 
salut comunitària.

De la mateixa manera, també és molt notable l’increment de professionals. I és 
que des de gener de 2020 fins a setembre de 2021 s’havien incorporat més de 5400 
professionals, fet que representa un augment del 23%, i que supera amb escreix el 
compromís inicial del Pla d’aconseguir un increment de 3760 professionals d’Aten-
ció Primària.

Així doncs, el PEiTAP és projecte on s’analitzen els punts de millora de l’atenció 
primària i es treballa per a revertir-los conjuntament amb el personal que hi treballa, 
i que es desplega a tot el territori, també a la comarca del Maresme, on es comencen 
a veure els primers resultats, com ara la reobertura del Consultori Local de Canya-
mars, el qual està obert un dia a la setmana, els dimarts, de 8 h a 14 h, i on s’hi ate-
nen visites d’infermeria i de medicina de família. També des de l’octubre de 2021, el 
Consultori Local de Can Massuet ha ampliat el seu horari d’atenció així com la seva 
cartera de serveis; el Consultori obre ara 3 dies a la setmana (abans només obria un 
dia a la setmana) en horari de dilluns i divendres, de 8 h a 14 h, i dimecres de 15 h a 
20 h; també ha ampliat la cartera de serveis i ara s’hi atenen visites de medicina de 
família (fins ara només atenia visites d’infermeria).

En referència a l’atenció pediàtrica als veïns i veïnes del Maresme, aquesta està 
assegurada mitjançant els diferents recursos assistencials. Més concretament, pel 
que fa al municipi de Dosrius, la cartera de serveis del nen sa es desenvolupa al 
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Consultori Local de Dosrius, on hi ha infermeria pediàtrica; la resta de la cartera 
està garantida al CAP Argentona. Pel que fa a Vilassar de Dalt, tots els infants tenen 
assignat un pediatra i infermer al Consultori Local de Cabrils, on es realitza de ma-
nera satisfactòria tota l’atenció pediàtrica de tota l’Àrea Bàsica de Salut. I respecte 
de Cabrera, el servei de pediatria està també assegurat al Consultori Local Pla de 
l’Avellà, obert de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h; aquest centre compta amb 
professionals de pediatria, infermeria i administració.

Amb relació al servei d’urgències de vint-i-quatre hores al Masnou, Alella, Teià 
i Malgrat de Mar, aquest està garantit els 365 dies al CUAP de Badalona, segons 
preveu el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) i 
seguint els seus criteris per a l’atenció continuada. Mentre que les urgències dels 
ciutadans de Vilassar de Dalt s’atenen al CUAP Mataró, que es va inaugurar el pas-
sat mes de maig.

D’altra banda, en referència a l’atenció especialitzada a Premià, l’atenció d’es-
pecialitats es dona a la localitat veïna de Mataró. Les consultes externes del Cen-
tre Ambulatori d’Especialitats (CAE) d’oftalmologia, aparell digestiu, cardiologia, 
traumatologia i otorinolaringologia de Premià de Mar van reagrupar-se al CAE Ma-
taró el juliol del 2020, atès que el CAP Premià necessitava alliberar espais per fer 
la seva activitat pròpia d’atenció primària, i la nova activitat COVID. A dia d’avui 
els espais continuen ocupats, ja que l’Atenció Primària ha incrementat la dotació de 
recursos humans i per tant necessita més espais.

Des del juliol de 2020 la població és atesa al CAE Mataró i/o a les mateixes 
consultes externes de l’Hospital de Mataró. Aquest fet ha suposat disposar de més 
cobertura dels especialistes per atendre la població. Alhora, ha implicat treballar 
en dinàmiques més resolutives, incrementant la coordinació de l’atenció primària 
i l’atenció especialitzada, realitzant tècniques en proximitat (com la retinografia o 
l’espirometria i la dermatoscòpia), potenciant les interconsultes i treballant de for-
ma consensuada els protocols de derivació, priorització i guies clíniques. L’objectiu 
és resoldre les necessitats de les persones de forma més àgil, evitant demores ex-
cessives, compartint informació, evitant desplaçaments evitables i consultes que no 
aporten valor, incrementant les tècniques de l’intervencionisme i la qualitat assis-
tencial.

En darrer lloc, pel que fa a Caldes d’Estrac, les obres d’adequació del Consultori 
Local, a càrrec de l’Ajuntament, encara no s’han finalitzat. Des del mes d’octubre 
de 2021, els habitants de Caldes d’Estrac es poden visitar amb professionals de me-
dicina de família i infermeria al Consultori Local de Montalparc, de Sant Vicenç de 
Montalt. D’aquesta manera, s’acosta el servei a la població, mentre s’espera que fi-
nalitzin les obres que han de permetre obrir el Consultori Local de Caldes d’Estrac.

Barcelona, 10 de març de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 95/XIV, sobre la reobertura 
del consultori mèdic del barri del Poblenou, de Sabadell
290-00076/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39716 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 95/XIV, sobre 
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la reobertura del consultori mèdic del barri del Poblenou, de Sabadell (tram. 290-
00076/13), us informo del següent:

L’atenció primària és un dels pilars fonamentals del sistema sanitari català i el 
primer punt d’accés a l’assistència sanitària. Des de fa temps aquest servei assisten-
cial fa front a un increment de la seva activitat a causa de les noves necessitats, de 
l’augment de la demanda de la població i la irrupció de la pandèmia.

Es per això que des del Departament de Salut es fa una aposta ferma per a l’Aten-
ció Primària per mitjà d’eines com el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció 
Primària (PEiTAP). Es tracta d’un projecte ambiciós que ha d’ajudar a reforçar l’aten-
ció primària per donar resposta a les noves necessitats de la població que s’han vist 
accentuades amb la COVID-19, i que respon a la necessitat de potenciar l’atenció pri-
mària que s’ha accelerat a causa de la pandèmia.

Amb anterioritat s’havien desplegat altres plans importants en l’àmbit de l’aten-
ció primària, com ara el Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Comunitària, o l’Es-
tratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPSIC), però val a 
dir que amb l’actual Pla d’Enfortiment i Transformació és la primera vegada que es 
destinen recursos per desplegar un projecte destinat únicament a l’atenció primària 
i comunitària. D’ençà del seu inici l’any 2020, el pressupost fins aquest any 2022 és 
de 300 M€, als quals cal sumar el 19,3 M€ del Programa de benestar emocional i 
salut comunitària.

De la mateixa manera, també és molt notable l’increment de professionals. I és 
que des de gener de 2020 fins a setembre de 2021 s’havien incorporat més de 5400 
professionals, fet que representa un augment del 23%, i que supera amb escreix el 
compromís inicial del Pla d’aconseguir un increment de 3760 professionals d’Aten-
ció Primària.

Així doncs, el PEiTAP és projecte on s’analitzen els punts de millora de l’atenció 
primària i es treballa per a revertir-los conjuntament amb el personal que hi treballa, 
i que es desplega a tot el territori, també al municipi de Sabadell, i més concreta-
ment al barri del Poblenou, on el passat 1 de febrer es va reobrir el Consultori Local 
cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, des de les 8:00 h fins a les 13:00 h. 
Això ha estat possible una vegada s’han pogut garantir adequadament l’accessibili-
tat i els circuits de seguretat tant per a les persones usuàries com per a les persones 
professionals que hi treballen.

A més a més, des del 15 de febrer aquest dispositiu compta amb la incorporació 
d’un professional de la medicina familiar (els dimarts de 8:00 h a 13:00 h), ampliant 
així la cartera de serveis. Aquest professional s’afegeix a l’equip del Consultori Lo-
cal del barri de Poblenou, el qual ja comptava amb un professional d’infermeria i un 
d’atenció ciutadana cinc dies a la setmana per a l’atenció de malalts crònics i amb 
problemes de mobilitat que acudeixen al centre amb cita prèvia; també fan atenció 
domiciliària.

Val a dir que l’atenció aguda i espontània està garantida per a la població del 
barri de Poblenou de Sabadell per mitjà d’altres dispositius de proximitat, com és en 
aquest cas el CAP La Serra (que obre dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 
20:00 h; i dimarts de 8:00 a 15:00 h), el CAP Ca n’Oriac (que obre de dilluns a di-
vendres de 8:00 a 20:00 h) o el CUAP Sant Fèlix (obert les 24 hores).

Barcelona, 10 de març de 2022
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 107/XIV, sobre la formació 
artística i les escoles de música i dansa
290-00086/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39799 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 107/XIV, sobre la 
formació artística i les escoles de música i dansa (tram. 290-00086/13), us informo 
del següent:

En primer lloc, pel que fa a l’establert a l’apartat a i els punts 1r i 2n de l’apartat b,  
s’informa que actualment les escoles de música imparteixen ensenyaments no re-
glats, que aporten a l’alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de 
la pràctica de la música. Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen 
a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial. La iniciació a la música es fa 
en l’àmbit de les escoles de música autoritzades. A Catalunya hi ha 231 escoles de 
música, de les quals 164 són públiques i 67 privades autoritzades (dades del curs 
2020-2021).

D’altra banda, les escoles de dansa poden impartir, segons el seu projecte educa-
tiu, ensenyaments adreçats a la iniciació i la formació dels infants i joves en diverses 
tècniques de dansa, així com ensenyaments adreçats a la preparació per a l’accés als 
ensenyaments professionals i superiors de dansa. Aquestes escoles proporcionen un 
espai per al gaudi de la dansa i per a la pràctica artística. A Catalunya hi ha 60 es-
coles de dansa autoritzades no reglades, de les quals 9 són públiques i 51 privades 
(d’acord amb l’estadística del curs 2019-2020).

El Decret 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenya-
ments no reglats de música i dansa (DOGC núm. 8503, de 16.09.2021), regula els 
requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música o de 
dansa que no condueixen a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat, 
adreçats a les escoles que es vulguin inscriure en el Registre de centres que gestio-
na el Departament d’Educació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?docu-
mentId=910200

Les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música o de dansa que 
no condueixen a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat i que, a 
l’empara del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de mú-
sica i de dansa, estan inscrites en el Registre de centres que gestiona el Departament 
d’Educació, mantenen la inscripció. Aquestes escoles disposen del termini previst 
a la Disposició transitòria 1 del Decret 179/1993 per adequar la seva activitat al que 
s’hi estableix i per comunicar-ho al Departament d’Educació.

Les escoles de nova creació que imparteixen els ensenyaments a què es refereix 
l’apartat primer i es vulguin inscriure en el Registre de centres han de comunicar al 
Departament d’Educació l’inici de l’activitat. El Decret 354/2021 preveu, en el seu 
article 3, apartat 2.a que la finalitat dels programes formatius implica «contribuir a 
l’aprofundiment i desenvolupament de la competència artística i cultural, de manera 
que s’afavoreixi, en la mesura del possible, la interdisciplinarietat artística». Així 
mateix, en el seu article 14.1, sobre els programes específics de música i dansa, s’es-
tableix que «les programacions de les escoles de música i de dansa poden incloure 
programes específics, relacionats amb altres àmbits artístics, a més dels programes 
previstos en els articles 4 i 9, que fomentin i afavoreixin, en la mesura del possible, 
la interdisciplinarietat artística». Per altra banda, a l’article 2, objectiu h, diu explí-
citament que cal «oferir una educació integral de l’alumnat a través de les diferents 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910200
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910200
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expressions artístiques». Finalment, a la Disposicions final de l’esmentat Decret, 
s’indica que «correspon a la persona titular del Departament d’Educació establir 
mesures que, d’acord amb la normativa curricular que correspongui, afavoreixin la 
simultaneïtat per cursar l’oferta formativa de música o de dansa en centres inscrits 
en el Registre de centres i els ensenyaments de règim general»; i que «el Departa-
ment d’Educació facilita les col·laboracions entre les escoles de música i de dansa 
inscrites en el Registre de centres i els centres educatius que imparteixen ensenya-
ments compresos en el sistema educatiu i amb escoles d’altres disciplines artístiques 
per tal de contribuir a la millora d’aquests ensenyaments mitjançant les experiències 
compartides».

En segon lloc, en aquesta línia i en relació a l’establert als punts 3r, 4t i 5è de 
l’apartat b, s’informa que des del curs 2019-2020, Departament d’Educació impulsa 
el Programa d’Innovació pedagògica araArt. Aquest programa té per objectiu po-
tenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat 
d’educació infantil, primària i secundària, i contribuir a estructurar el seu pensa-
ment, generant situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’apre-
nentatge de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.

També s’impulsa i promou l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn per 
tal de contribuir a desenvolupar estratègies de projecció externa. Els projectes artís-
tics araArt es duen a terme en centres d’educació infantil, primària o secundària, en 
col·laboració amb escoles artístiques (de música o dansa) no reglades, equipaments 
culturals o institucions, entitats i associacions artístiques durant un mínim de tres 
cursos. Aquests darrers tenen un paper destacat en l’acompanyament del personal 
docent i l’alumnat durant el procés d’aprenentatge, a través de la participació en la 
realització de les activitats que componen els projectes generats. L’objectiu és que els 
centres de règim general es transformin en l’àmbit metodològic, organitzatiu i/o de 
relació amb l’entorn a través d’un projecte artístic generat per les dues entitats.

A l’inici del curs 2021-2022, el nombre de centres participants era de 111, dels 
quals, 53 fan el projecte d’innovació amb entitats de música (moltes de les quals són 
escoles no reglades de música), 4 són de dansa, 9 de teatre, 25 d’arts plàstiques i dis-
seny (alguns amb escoles d’art, altres amb entitats artístiques de l’entorn) i 20 són 
interdisciplinaris. Molts d’aquests projectes depassen el marc estrictament escolar 
per crear sinergies amb l’entorn artístic i social i, d’altra banda, faciliten la igualtat 
d’oportunitats d’accés a l’art.

Per a més informació sobre el Programa d’Innovació araArt, podeu consultar 
l’enllaç següent: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educa-
cio-infantil-i-primaria/araART/

Des del Departament d’Educació també es promouen i organitzen altres activi-
tats i es recolzen les iniciatives municipals o d’entitats artístiques que treballen amb 
els centres docents.

De la mateixa manera, el Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Espe-
cial (SOERE) sosté reunions regularment amb les següents associacions, que repre-
senten les escoles no reglades de música i de dansa de diverses titularitats:

– ACEM - Associació Catalana d’Escoles Municipals de Música
– EMIPAC - Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya
– AEDA - Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades
En aquestes reunions es tracten temes de diversa naturalesa que tenen a veure 

amb aspectes de gestió de les escoles, metodologies educatives, titulació del pro-
fessorat, propostes de formació del professorat, relació amb els ensenyaments de 
règim general i amb els altres ensenyaments de règim especial, projectes de relació 
amb l’entorn, projectes comunitaris, accions de projecció artística, entre altres, i en 
funció de les necessitats del moment. La relació ha estat especialment intensa du-
rant els mesos de confinament i gestió de les mesures derivades de la pandèmia de 
la Covid-19.

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educacio-infantil-i-primaria/araART/
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educacio-infantil-i-primaria/araART/
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A més a més, el SOERE proposa periòdicament projectes commemoratius a 
l’entorn de la música catalana que impliquen la participació de múltiples agents 
–exemples d’aquests projectes són el 150è aniversari del naixement de la composi-
tora Narcisa Freixas o el que s’està treballant en relació al bicentenari del naixement 
del compositor Josep Anselm Clavé. En aquests projectes hi participen escoles de 
música, conservatoris o centres de grau professional, associacions i altres entitats 
cíviques, artístiques i culturals. Així mateix, el Servei dona suport a l’Associació 
d’Escoles de Dansa Autoritzades per a l’organització d’una gala on actuen totes les 
escoles en una funció única, que sol ser en teatres d’arreu del territori (Sant Cugat, 
Centre Cultural de Terrassa, Teatre Tarragona, etc.) per commemorar el Dia inter-
nacional de la Dansa (29 d’abril o dies propers).

En aquesta línia també, anualment i des de fa més de vint-i-cinc anys, el SOERE  
organitza trobades de corals d’educació infantil i primària, d’una banda, i d’educació 
secundària, de l’altra, conjuntament amb conservatoris o centres de grau professio-
nal d’arreu del país. Enguany, es preveu una participació d’una vuitantena de centres 
d’educació primària –amb més de 3.000 alumnes i 13 concerts– i d’una setantena 
de centres d’educació secundària –amb gairebé 4.000 alumnes i 9 concerts. Tota 
l’organització dels concerts es fa en col·laboració amb equipaments escènics de les 
administracions locals.

Altrament, des del curs 2007-2008, el Departament d’Educació preveu l’aplica-
ció de mesures de simultaneïtat que faciliten la compatibilització dels ensenyaments 
de règim general (ESO i Batxillerat) amb els ensenyaments professionals de música 
i de dansa o no reglats de música i de dansa. La simultaneïtat és un protocol que 
reconeix matèries cursades en aquests centres artístics i permet una determinada 
descàrrega horària en l’ESO i el Batxillerat per tal d’optimitzar les hores d’estudi de 
l’alumnat que vol fer música o dansa de manera aprofundida. Aquestes mesures, al 
seu torn, fomenten l’interès dels joves per la música i la dansa, tant per al gaudi com 
per a la professionalització, i creen una pedrera de futurs professionals i de ciuta-
dans i ciutadanes que gaudeixen de les arts.

En tercer lloc, en relació a l’establert a l’apartat c, sobre el finançament dels en-
senyaments artístics, s’informa que durant l’exercici 2021 es van resoldre les convo-
catòries següents:

– Resolució EDU/1404/2021, de 5 de maig, per la qual s’obre el procediment de 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 
2018-2019 i del curs 2019-2020. L’import total pressupostat és de 9.800.000,00 mi-
lions d’euros (4.900.000,00 milions d’euros per cada curs escolar):

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850771.pdf
– Resolució EDU/1405/2021, de 5 de maig, per la qual s’obre el procediment de 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalu-
nya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 
2018-2019 i del curs 2019-2020. L’import total pressupostat és de 200.000,00 mi-
lions d’euros (100.000,00 milions d’euros per cada curs escolar):

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850815.pdf
– Resolució EDU/2272/2021, de 13 de juliol, per la qual s’obre el procediment de 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior 
d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 
2018-2019 i del curs 2019-2020. L’import total pressupostat és de 4.400.000,00 mi-
lions d’euros (2.200.000,00 milions d’euros per cada curs escolar):

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863515.pdf
En relació a l’exercici de 2022, es preveu la convocatòria per a la concessió de 

subvencions als ens locals destinades al finançament dels conservatoris de música 
de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020. L’import total pressu-

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850771.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850815.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863515.pdf
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postat és de 13.400.000,00 milions d’euros (6.700.000,00 milions d’euros per cada 
curs escolar). Així mateix, es preveu donar continuïtat al finançament de la resta 
d’ensenyaments en funció de les disponibilitats pressupostàries.

En quart lloc, sobre el programa de beques que planteja l’apartat d, s’informa que 
actualment el Departament d’Educació participa i gestiona les beques a l’estudi con-
vocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, a l’espera que el Govern 
espanyol faci efectiu el traspàs en la gestió de les beques d’estudi a la Generalitat 
de Catalunya.

Per al curs 2020-2021, es van atorgar 119 beques als estudiants d’ensenyaments 
professionals de música i dansa i als d’ensenyaments artístics superiors per un im-
port total de 157.678,48 euros.

Aquestes beques cobreixen quanties fixes lligades a la renda de l’estudiant, a la 
seva residència durant el curs i a l’excel·lència i una quantia variable:

– Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant (1.700 €) o beca bàsica (300 €); 
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar (1.600 €); 
– Quantia fixa lligada a l’excel·lència (50 € - 125 €); 
– Quantia variable: que resulta de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient 

de l’estudiant i de la seva renda familiar (l’import mínim és de 60 €).
Respecte de la possibilitat d’ampliar aquestes beques i ajuts a d’altres col·lectius, 

per a l’any 2022 no està previst disposar de la consignació pressupostària necessària, 
atès que ha calgut destinar els recursos a donar resposta a altres necessitats deriva-
des de la situació econòmica actual.

Per últim, en relació a l’establert al punt 2, tot i que no conté un mandat al Go-
vern, es recorda que l’ensenyament obligatori ja integra les arts en el seu currículum 
i ofereix prou autonomia perquè els centres educatius l’incloguin en diferents àmbits 
i projectes, de manera transversal i formant part dels projectes educatius de centre.

El Departament d’Educació, a través de la Direcció general de Formació Profes-
sional, participa en la comissió d’estudi integrada per representants de la Comissió 
d’Educació i la Comissió de Cultura.

Cal recordar també que la problemàtica derivada de les titulacions en l’àmbit de 
les escoles d’ensenyaments artístics superiors ja està resolta. Amb la publicació de la 
LOMLOE es va determinar que els títols superiors d’ensenyaments artístics recuperin 
el nom de títol de Grau en ensenyaments artístics superiors (article 50 de la LOMLOE).

Per últim, el Departament d’Educació també participa, a través del SOERE, en 
el grup de treball d’Educació i Cultura de la Taula Interdepartamental de les Arts 
en Viu. Darrerament però no hi ha hagut cap reunió perquè no hi ha hagut cap con-
vocatòria al respecte –la competència per convocar el grup de treball correspon al 
Departament de Cultura.

Barcelona, 14 de març de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 125/XIV, sobre l’educació 
afectiva i sexual dels menors
290-00101/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40152 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 125/XIV, sobre 
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l’educació afectiva i sexual dels menors (tram. 290-00101/13), us informo del se-
güent:

El Departament d’Educació, posa a disposició de la ciutadania de Catalunya, 
via web, un conjunt de consells i recomanacions sobre la matèria de la proposta de 
resolució:

Les xarxes socials estan tan presents en el dia a dia que resulta impossible aïllar 
els fills d’aquesta realitat. Prohibir-los que hi participin no evitarà que ho facin. Més 
aviat el que cal és educar-los i acompanyar-los perquè aprenguin a fer-ne un bon ús.

A continuació trobareu orientacions generals que cal tenir en compte perquè els 
vostres fills facin un ús adequat de les xarxes:

– Parleu amb els vostres fills per saber en quines xarxes hi són presents, quines 
pàgines visiten, amb qui xategen, quina informació publiquen…

– Familiaritzeu-vos amb el funcionament de les xarxes socials en què participen.
– Instal·leu antivirus i sistemes de control parental, per limitar l’accés als llocs 

amb continguts inadequats.
– Expliqueu-los la importància de mantenir la seva privacitat:
– Creeu amb ells contrasenyes segures i feu-los veure que no les han de compar-

tir mai amb ningú, tret dels pares.
– Repasseu freqüentment amb ells el nivell de privacitat i els seus contactes o 

seguidors.
– Segons l’edat, acompanyeu-los en el moment d’inscriure’s en una xarxa per vi-

gilar que no donin dades compromeses i perquè activin filtres de seguretat.
– Ajudeu-los a valorar quina informació publiquen al seu perfil d’usuari.
– Expliqueu als vostres fills els riscos que comporten les xarxes i aconselleu-los 

sobre com actuar:
– No donar informació personal (adreça, telèfon...) o compartir fotos privades 

compromeses.
– No publicar fotos o vídeos d’altres persones sense el seu consentiment.
– Evitar els contactes amb desconeguts i no acceptar com a «amics» a persones 

que no coneixen físicament: a les xarxes, no tothom és qui diu ser.
– No quedar personalment amb persones que han conegut a les xarxes.
– No crear una identitat falsa amb dades fictícies.
– No connectar-se a xarxes Wi-Fi gratuïtes i desconegudes.
– Demaneu que us acceptin a vosaltres o a un germà gran en la seva llista de 

contactes o d’amics a la xarxa.
– Feu-los adonar de la importància de denunciar aquells continguts que els in-

comoden, o de bloquejar contactes, si cal.
– Aviseu les autoritats i demaneu ajuda professional si teniu coneixement d’una 

xarxa social perillosa on el vostre fill participa.
– Fixeu unes normes d’ús respecte a l’horari i als espais on poden connectar-se a 

les xarxes, establint la diferència entre l’ús setmanal i el del cap de setmana. Aques-
tes normes facilitaran que ells mateixos puguin regular l’ús que en fan.

– Cobriu la càmera web del dispositiu quan no la feu servir, ja que alguns pro-
grames permeten connectar-les a distància sense que l’usuari ho sàpiga.

– Proposeu activitats alternatives (educació en el lleure, etc.) i feu reflexionar els 
vostres fills sobre el temps que dediquen a les tecnologies i a les activitats que deixen 
de fer, que també poden ser igual o més interessants.

– Feu-los conscients que no facin a les xarxes socials el que no farien en la vida 
real. La comunicació virtual no és anònima i implica una responsabilitat en allò 
que es diu o es fa.

El Departament d’Educació també treballa per formar els infants i joves en usos 
i hàbits tecnològics saludables. En aquest sentit, una de les actuacions que s’execu-
ten és la publicació de continguts com l’Ús i abús de les tecnologies, on s’inclouen 
recomanacions i recursos d’hàbits, dirigits a les famílies, per tal de fomentar el bon 
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ús de les tecnologies digitals. Aquestes recomanacions estan enfocades a les dife-
rents etapes de creixement dels infants i joves per tal de conèixer en profunditat les 
necessitats, especificitats i riscos de cada moment.

A més, en aquest espai web també es pot accedir a un apartat de converses on 
s’exemplifiquen situacions de conflicte per abús de la tecnologia entre famílies i fills/es.  
Per últim, les famílies poden emplenar un qüestionari d’autoconeixement per tal de 
detectar possibles abusos tecnològics per part dels seus fills/es i poder així corregir 
situacions de risc.

En relació amb el tractament de l’ús de la tecnologia als centres educatius, també 
es pot accedir a un apartat de mòduls formatius dirigit a les escoles amb materials i 
activitats per a treballar amb l’alumnat.

El mateix departament impulsa el Programa Tecnologies Digitals per a l’Apre-
nentatge, amb la finalitat d’afavorir que l’alumnat assoleixi la competència digital, 
incentivant-ne la motivació mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i pro-
moure’n les vocacions cientificotecnològiques, i també donar a conèixer les diferents 
vies d’integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius.

Per altra banda l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya també publica infor-
mació adreçada a les famílies sobre qüestions com la privacitat a la xarxa i la ciber-
seguretat. Per exemple un conjunt de contes dirigits a nenes i nens entre 6 i 12 anys.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya disposa d’una gran quantitat d’infor-
mació amb diversos formats (jocs, apps, guies, campanyes, vídeos, pàgines web, 
fulletons, etc.) per a famílies, per a nenes i nens i per adolescents que es pot trobar 
a la seva pàgina web.

Són diversos els estudis recents sobre l’impacte de la pornografia en les diferents 
etapes de la vida, sobretot en l’adolescència. Dos exemples es mencionen en aquesta 
resolució però no són els únics. D’ells, es poden extreure i identificar els reptes que 
cal assumir per tal de proporcionar una educació en sexualitats basada en el con-
sentiment i el respecte mutu. El govern, ha identificat aquets reptes i els atorga una 
gran importància. De fet, una de les transformacions que es marca aquest govern 
és la transformació feminista i així consta al Pla de Govern amb un eix específic 
que porta per títol: Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets hu-
mans. És en aquest apartat del Pla a on es recull, entre d’altres, el compromís explí-
cit d’impulsar una «estratègia nacional intersectorial de garantia dels drets sexuals i 
reproductius». Aquesta estratègia té l’objectiu d’establir els mecanismes necessaris 
per garantir l’exercici efectiu d’aquests drets al conjunt de la població, amb especial 
atenció a les dones, les nenes i les persones trans. Ja s’ha posat en marxa la Comissió 
Interdepartamental per el seu impuls i seguiment.

L’estratègia contempla diverses accions, una d’elles és la revisió i enfortiment del 
programa Coeduca’t a les escoles per assegurar una implementació efectiva de la 
coeducació en els continguts curriculars i en les estratègies de planificació dels cen-
tres. S’estableix, doncs, la coeducació i l’educació en sexualitats com a via cabdal 
garantir el dret de totes les persones a poder ser i a poder fer, lliures de rols imposats 
i d’estereotips, lliures de violències. En aquest sentit, des de l’Institut Català de les 
Dones, a més, s’està finalitzant un estudi de la prevalença de les violències masclis-
tes a les xarxes socials d’us prioritari entre els i les joves (12-18 anys) a partir d’un 
treball de camp de recollida de dades entre alumnes d’IES, tant a través d’enquesta 
com per mitjà de sis grups de discussió, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels joves 
sobre determinats continguts.

El Departaments d’Igualtat i Feminismes i del Departament d’Educació està 
avançant en ampliar els continguts sobre la necessària educació en sexualitats en 
el model educatiu. S’està treballant específicament joves i violències, i en el fet que 
les violències masclistes també es canalitzen a través de les xarxes socials i les 
aplicacions de missatgeria mòbil, a banda de pràctiques com les que se citen en la 
resolució. Es vol evitar que la pornografia sigui un referent de sexualitat entre el jo-
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vent, i apoderar als més joves per establir relacions sanes i basades en la igualtat i el 
respecte mutu, que tinguin informació veraç per saber com protegir-se de malalties 
de transmissió sexual i embarassos no desitjats. També en el marc de la revisió del 
programa Coeduca’t s’incorporarà l’educació en sexualitats des de l’etapa de zero a 
tres anys, amb una implementació progressiva per tal de protegir els infants de pos-
sibles situacions d’abusos.

Mentrestant, aquest curs es completarà la implantació del Programa Coeduca’t, 
arribant així a tots els centres educatius de Catalunya, per tal que incorporin de for-
ma explícita, en el seu projecte de direcció, al projecte educatiu de centre i a l’aula, 
aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma 
explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. Per aquest motiu es posen a disposi-
ció dels docents i els centres educatius criteris i recursos de suport que els ajudin a 
incorporar aquesta visió.

El programa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya, ajuntaments, universitats i diverses entitats expertes i de referència. Com 
a documents de referència que té en compte cal citar les orientacions de la UNESCO  
i de l’OMS, un marc que funciona en molts altres països. «Coeduca’t» està adreçat 
a totes les etapes educatives tenint en compte les característiques, necessitats i edat 
de les i el alumnes de cadascuna d’elles, incideix especialment en l’ús de les xarxes 
socials i de la tecnologia. D’aquesta manera, es prepara a les noies i els nois per a la 
vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col-
laborar en la construcció d’un model integral de persona, sense estereotips sexistes. 
Per tant, té cura de l’educació en sexualitats de noies i nois, i posa a disposició de 
professorat i alumnat recursos i també materials per compartir i treballar conjunta-
ment amb les famílies, específicament en educació en sexualitats i també de Coedu-
cació audiovisual.

Així mateix, per avançar en escoles lliures de violències es compta també amb 
una aplicació web que permet tant a infants, joves i adults del seu entorn, poder de-
nunciar situacions d’abusos sexuals infantils.

Barcelona, 15 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 149/XIV, sobre les condicions 
laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors 
de gestió concertada i delegada
290-00121/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39414 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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

nya i per tal de donar compliment a la Resolució 149/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de 
gestió concertada i delegada, us informo del següent:

Pel que fa a garantir la seguretat dels treballadors dels centres de protecció de 
menors, atesa l’obligació de l’Administració de la Generalitat de garantir la segure-
tat i la salut dels seus empleats i empleades públics, i com a mandat del Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral, es va constituir un grup de treball per analitzar les mesu-
res preventives i correctores proposades a l’avaluació de riscos psicosocials realitza-
da als centres d’infants i adolescents de la DGAIA durant l’any 2015 amb l’objectiu 
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de concretar les actuacions que es podien realitzar per aconseguir reduir els riscos 
psicosocials detectats.

En aquest sentit, el novembre de 2015 es va emetre l’informe d’avaluació de ris-
cos psicosocials als centres de la DGAIA, amb l’objectiu d’estudiar les condicions 
de treball de tipus psicosocial, seguint els criteris marcats per la llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i pel reglament 39/1997, de 17 de gener, 
dels serveis de prevenció. I el novembre de 2016 es va aprovar el nou Programa Marc 
2015 per als centres residencials, amb la finalitat de garantir un sistema d’actuació 
intensiva, temporal i flexible a les necessitats concretes dels infants i adolescents se-
parats de les seves famílies.

Després d’analitzar les mesures preventives i correctores per a l’avaluació de ris-
cos es va elaborar el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violèn-
cia als centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017. L’objectiu 
del mateix és reduir les agressions dels professionals que treballen en els centres 
de protecció, millorar la comunicació, intervenció i atenció dels casos de violència 
contra els professionals i millorar la percepció de seguretat per part dels professio-
nals del sistema de protecció. A més, s’està treballant per un equip especialitzat en 
la intervenció en els casos de conflicte i violència en els centres.

El protocol és d’aplicació a tot el personal dels centres de protecció de titulari-
tat i gestió pròpia de la DGAIA. Es fa el seguiment amb reunions periòdiques del 
Grup de treball permanent (GTP) d’avaluació del protocol amb la participació de 
sindicats, directors de centres, responsables de la DGAIA, responsables de recursos 
humans i de prevenció de riscos laborals (SPRL) del Departament de Drets Socials. 
L’última reunió d’aquest grup de treball va ser el dia 14/01/2021, en la qual després 
de revisar les situacions d’agressió es va veure que havien disminuït. Es continuaran 
realitzant tasques de seguiment periòdiques.

Pel que fa al requeriment d’incloure en els plecs de condicions dels futurs con-
cursos públics, la necessitat de disposar d’un protocol de prevenció i acció enfront 
de les situacions de violència, l’actualització cada dos anys de l’avaluació de riscos 
psicosocials i la necessitat de compliment de les ràtios, tenim constància que els sin-
dicats estan treballant en un document similar per a centres concertats, inspirat en 
el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència per a centres 
propis de la Generalitat aprovat el 2017. La implementació d’aquest s’ha de portar a 
terme entre sindicats i patronals. La Confederació es va comprometre a fer possible 
que el protocol s’implementi amb acords sindicals, i des de DGAIA s’ha ofert acom-
panyament, assessorament i suport a totes les empreses amb voluntat de treballar-hi. 
Es vetllarà per a què els centres privats treballin en un protocol de prevenció i acció 
enfront les situacions de violència propi, amb seguiment, per mirar que les entitats 
tinguin un protocol el més similar al nostre i el més garantista possible.

En relació a les ràtios de plantilles professionals, aquestes es compleixen. El Ser-
vei d’Inspecció i Registre del Departament fa una inspecció anual. Aquest exerceix 
la funció d’inspecció i control de la qualitat dels serveis socials, i en fa un seguiment 
tècnic habitual amb el referent del centre de cada servei territorial.

I respecte a l’avaluació de riscos psicosocials, es tracta d’una competència de 
cada entitat perquè és una funció de Prevenció de Riscos Laborals. La DGAIA ha 
de vetllar al seu torn, per tal que l’empresa compleixi amb el deure de garantir la 
seguretat i la salut dels seus treballadors. La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals estableix que l’organització de l’activitat preventiva és sempre obligatòria 
per a l’empresari que tingui treballadors contractats, i totes les empreses amb treba-
lladors per compte aliena han d’integrar polítiques de prevenció de riscos laborals 
als seus sistemes de gestió.

Pel que fa a l’apartat relatiu a instar a les empreses gestores de centres de protec-
ció de menors, a presentar un protocol de prevenció i acció enfront de les situacions 
de violència i les situacions hostils, que protegeixi la integritat dels treballadors i 
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treballadores, com ja s’ha comentat, des de la DGAIA s’ofereix en aquest sentit, as-
sessorament i acompanyament a les entitats socials que actualment gestionen cen-
tres de protecció de menors de gestió concertada i delegada, per tal que implementin 
un protocol en base al Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de vio-
lència als centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017, d’apli-
cació als centres propis de la DGAIA.

I en darrer lloc, en relació a l’apartat relatiu a «continuar exercint la funció de 
control de qualitat sobre les entitats que gestionen els centres de protecció de me-
nors de gestió concertada i delegada», tal i com s’ha assenyalat, la funció d’inspec-
ció i control de la qualitat dels serveis socials la porta a terme el Servei d’Inspecció 
i Registre del Departament a través de les inspeccions i del seguiment tècnic.

Barcelona, 11 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 151/XIV, sobre la reducció 
de les llistes d’espera en dependència
290-00123/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39415 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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

nya i per tal de donar compliment a la Resolució 151/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la reducció de les llisetes d’espera en dependència, us informo del se-
güent:

Entre els principals objectius del Departament de Drets Socials es troba posar 
la persona al centre de totes les polítiques, i aconseguir una gestió humana i prope-
ra que respongui alhora, a criteris d’eficiència i eficàcia. Això, implica treballar per 
la desburocratització dels processos, la millora de la informació i l’atenció, la pro-
ximitat del servei, el respecte al dret a triar i, evidentment, l’agilitat en la resposta. 
La reducció dels terminis de gestió de les sol·licituds d’atenció a la dependència i la 
reducció de les llistes d’espera per accedir a les corresponents prestacions i serveis 
són doncs, prioritats del Departament i del Govern. I en aquest sentit, ja s’està desen-
volupant un Pla de millora de l’atenció a les situacions de dependència i de reducció 
de les llistes d’espera.

En aquests moments, tal i com ha s’ha assenyalat, el Govern ja està portant a 
terme en el marc del Pla de millora, un seguit d’actuacions amb l’objectiu requerit, 
la reducció dels terminis de les sol·licituds i resolucions, i de les llistes d’espera per 
accedir als serveis i prestacions, que inclou entre d’altres, mesures com: l’automatit-
zació del procés de descàrrega de la documentació electrònica; la implementació de 
la signatura biomètrica dels acords PIA a finals d’any 2022, el que agilitarà la tra-
mesa i la gestió d’aquests acords per part dels ens locals; i la implantació de diversos 
programes informàtics a tot el territori, també per agilitar l’aplicació dels Programes 
Individuals d’Atenció.

A la materialització d’aquestes actuacions es destinaran 27 milions d’euros pro-
vinents dels Fons Europeus. Aquesta inversió possibilitarà una transformació dels 
sistemes d’informació de serveis socials que agilitarà la resposta a les persones, 
simplificarà els processos administratius, i contribuirà a la disponibilitat d’informa-
ció que ajudi a planificar, entre d’altres. També s’han incrementat els pressupostos 
per a prestacions econòmiques vinculades o places en 55 milions d’euros i s’incre-



BOPC 271
28 de març de 2022

4.50.01. Compliment de resolucions 61 

menten així mateix, els esforços per impulsar la teleassistència i el servei d’atenció 
a domicili.

D’altra banda, a partir del mes de març, s’eliminarà també el termini suspensiu 
de 18 mesos de la prestació de persones cuidadores no professionals. Suspensió que 
el Govern de l’Estat va establir al 2012 (llavors 2 anys), per al cobrament d’aquestes 
prestacions tot i tenir aprovada la resolució favorable. La mesura compta amb una 
inversió mensual d’1,4 milions d’euros –que pot variar en funció dels beneficiaris 
que es vagin incorporant al sistema– i beneficiarà 6.400 persones, que a finals de 
març rebran la prestació.

Actualment, a Catalunya 80.000 persones reben la prestació de cuidador/a no 
professional, a la que es van destinar l’any passat, 234 milions d’euros. En el pres-
supost 2022 està previst una inversió de 255 milions per cobrir la nòmina ordinària, 
en els que s’inclouen 17 milions anuals per a la nova mesura.

A més, també amb la voluntat de fer el sistema d’atenció a la dependència més efi-
cient i eficaç, es continua treballant per millorar la sincronia entre el sistema de la Ge-
neralitat de Catalunya, el SIDEP, i el sistema d’atenció a la dependència estatal.

Barcelona, 11 de març de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 153/XIV, sobre 
el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura 
a l’espai públic
290-00125/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 153/XIV, sobre el 
reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic (tram. 
290-00125/13), us informo del següent:

El Banc de la Memòria Democràtica és un projecte viu, i per tant, obert a reco-
llir noves dades vinculades a les víctimes de la Guerra Civil i la posterior dictadura 
franquista.

Conjuntament amb la Direcció General de Memòria Democràtica s’està treba-
llant per nodrir de més dades el portal web. Al llarg d’aquest any 2022, se seguiran 
implementant dades vinculades al Cost Humà de la Guerra Civil, així com la crea-
ció d’un espai dedicat als desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista 
i el mapa de fosses comunes de Catalunya. Es continuaran nodrint i actualitzant 
les bases de dades de les persones deportades als camps nazis, el Cost Humà de la 
Guerra Civil, que conté les dades de la violència a la rereguarda, soldats morts al 
front, civils víctimes de bombardejos i persones represaliades pel franquisme, per-
sones que van ser objecte de privació de llibertat i persones que van morir a l’exili 
a França.

Així mateix, cal esmentar la signatura de convenis de col·laboració amb l’Ami-
cal de Mauthausen i l’Amical de Ravensbruck perquè aquestes entitats, referents en 
la recuperació de la memòria de les víctimes republicanes als camps de concentra-
ció nazis, integrin al Banc de la Memòria Democràtica les dades custodiades en els 
seus arxius respectius. És voluntat del Memorial Democràtic donar suport a noves 
propostes de recerca que aportin dades sobre temàtiques menys treballades, com po-
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den ser el desterrament, els treballs forçats o les depuracions vinculades a diversos 
sectors professionals.

D’altra banda, en relació amb reconeixement de les víctimes a l’espai públic, el 
Memorial Democràtic coordina i lidera la instal·lació de les llambordes stolpersteine 
a Catalunya, un projecte artístic i memorial encapçalat per l’artista alemany Gün-
ter Demnig, que té com a objectiu homenatjar les persones que foren víctimes de la 
violència nazi. Des del Memorial Democràtic es coordina el projecte amb la fina-
litat d’incloure les persones exiliades republicanes que foren deportades als camps 
nazis dins d’un projecte d’àmbit internacional, que es pot definir com una mena de 
comunitat de víctimes del nazisme i resistents antifeixistes. Així mateix, des del 
naixement del Memorial Democràtic, en col·laboració de la Direcció general de Me-
mòria Democràtica i les entitats memorialistes, s’han realitzat diverses actuacions 
d’homenatge a l’espai públic a les víctimes del franquisme i, especialment, en aquest 
sentit, cal citar les dignificacions de les fosses comunes dels cementiris de Lleida, 
Girona, Tarragona i Barcelona, que inclouen pràcticament la totalitat de persones 
afusellades per la dictadura franquista, a més d’altres fosses i espais arreu del terri-
tori. També s’han anat dignificant espais com per exemple el de Cervera, Olot, Llars 
Mundet (antic camp de concentració d’Horta) entre d’altres. Al web del Memorial 
Democràtic són consultables les actuacions realitzades i que integren la Xarxa d’Es-
pais de Memòria Democràtica, que inclou un total de 144 espais, actualment.

Barcelona, 15 de març de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 154/XIV, sobre la retirada 
d’un monument franquista a Montserrat
290-00126/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40020 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 154/XIV, sobre la 
retirada d’un monument franquista a Montserrat (tram. 290-00126/13), us informo 
que l’escultura figurativa dedicada al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Mont-
serrat, situada a la plaça dels Apòstols, es va retirar el dia 10 de gener de 2022.

Pel que fa al segon punt, que insta el Govern a arribar a un acord amb l’Abadia 
de Montserrat per a una contextualització de l’entorn monumental, us informo que 
el Memorial Democràtic està treballant conjuntament amb l’Abadia de Montserrat 
per a efectuar la contextualització proporcionada d’aquest entorn sense l’escultura 
figurativa.

Barcelona, 15 de març de 2022
Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 156/XIV, sobre l’aixecament 
del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer de Cuba per part 
dels Estats Units d’Amèrica
290-00128/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40932 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 156/XIV 
del Parlament de Catalunya, sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comer-
cial i financer de Cuba per part dels Estats Units d’Amèrica (290-00128/13), us informo 
que s’adjunta l’informe de compliment corresponent.

Barcelona, 17 de març de 2022
Victòria Alsina i Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

Annex
En compliment al que estableix la Resolució 156/XIV sobre l’aixecament del 

bloqueig a Cuba, s’informa que: 
El Govern de la Generalitat manté relacions normalitzades amb el representant 

del govern cubà a Barcelona. Aquestes es vehiculen a través del Consolat General de 
Cuba a Barcelona. En aquest sentit, i en el marc de la ronda de contactes i presenta-
ció amb agents econòmics, socials, culturals, i també del cos consolar, la consellera 
Alsina i el secretari d’Acció Exterior del Govern, Gerard Figueras, es van reunir el 
passat 2 d’agost del 2021 amb el cònsol general de Cuba a Barcelona, el Sr. Alain 
González.

Algunes de les visites realitzades fins ara amb el cos consular acreditat a Bar-
celona s’han fet al Port de Barcelona, al Barcelona Supercomputing Center o a la 
farmacèutica Hipra. El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert ha fet exten-
siva una invitació al cònsol González per a què hi pugui participar amb normalitat. 
El fet que el màxim representant de Cuba a Barcelona sigui convidat als actes que 
organitza el Govern és una bona mostra de la voluntat de mantenir unes relacions 
normalitzades.

D’altra banda, el compromís de Catalunya i del seu govern democràticament 
escollit amb la fi del bloqueig polític i comercial a Cuba es plasma en l’acord co-
mercial que va signar ACCIÓ amb el seu equivalent, amb l’agència d’internaciona-
lització de l’economia cubana, ProCuba, l’any 2016, i forma part de la doctrina del 
Govern en matèria de les seves relacions exteriors amb Cuba, així com el suport a 
la democratització a l’Illa, per tal que el futur polític de Cuba el pugui decidir lliu-
rement, i sense ingerències, el poble cubà.

Barcelona, 17 de març de 2022
Muntsa Vilalta i Cambra, directora general de l’Acció Exterior
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Control del compliment de la Resolució 167/XIV, sobre el reforç 
de la lluita contra la violència de gènere en dones grans
290-00137/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40413 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 167/XIV, sobre el 
reforç de la lluita contra la violència de gènere en dones grans (tram. 290-00137/13), 
us informo del següent:

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes, i concretament des de la Direcció 
General per l’Erradicació de les Violències Masclistes, s’està treballant per defensar 
els drets de les dones grans i reforçar tant la prevenció de les violències en aquesta 
franja del cicle vital, com la millora en la detecció i intervenció per part dels serveis 
especialitzats.

Tot això s’està fent a partir dels resultats de l’estudi: Violències masclistes vers les 
dones grans: Una aproximació feminista i interseccional, realitzat per l’Institut Ca-
talà de les Dones i l’entitat Fundació Aroa, presentat el 2021. Aquest estudi facilita 
una l’anàlisi rigorosa des de la perspectiva de gènere i perspectiva de cicle vital, que 
visibilitza que algunes de les eines no tenen prou en compte l’impacte l’eix de l’edat i 
sovint, els efectes acumulatius de la discriminació i les desigualtats de gènere al llarg 
de la vida. En aquest sentit, s’està elaborant un nou protocol marc des de la perspecti-
va interseccional, que pretén acollir aquests principals eixos de desigualtat.

També es farà formació especialitzada per als serveis, i des de la Subdirecció de 
Sensibilització i Prevenció del Departament d’Igualtat i Feminismes s’està treballant 
de forma bilateral amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Depar-
tament de Drets Socials en una guia específica i pràctica per a professionals d’in-
tervenció directa amb el col·lectiu de dones grans que s’ha realitzat a partir d’aquest 
mateix estudi citat. Així mateix, actuem de forma coordinada amb el nou protocol 
sectorial d’abordatge de les violències masclistes per a serveis socials bàsics, del 
Departament de Drets Socials, amb atenció especial en la millora de la detecció i 
intervenció en centres.

A més, en l’estratègia de prevenció es farà també aplicant aquesta perspectiva 
interseccional, de manera que l’eix de l’edat i la perspectiva de cicle vital serà una 
de les línies claus a partir de la que es desenvoluparan accions específiques, que se-
ran presentades com a pla o programa, en funció del desenvolupament de la mateixa 
estratègia.

Barcelona, 16 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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Control del compliment de la Resolució 168/XIV, sobre els animals 
domèstics de les dones víctimes de violència de gènere
290-00138/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40414 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 168/XIV, sobre 
els animals domèstics de les dones víctimes de violència de gènere (tram. 290-
00138/13), us informo del següent:

En l’àmbit de les violències masclistes, i amb la recentment aprovada Llei 
17/2020, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista, una llei també de caràcter transversal, Catalunya té un instrument 
potent per impulsar transformacions radicals. Sota el lideratge i la coordinació del 
Departament d’Igualtat i Feminismes, el Govern augmenta els esforços en la lluita 
per l’erradicació de les violències masclistes i amb els pressupostos del 2022 el De-
partament d’Igualtat i Feminismes dobla els recursos que s’hi destinen.

La Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Depar-
tament d’igualtat i Feminismes és l’òrgan que gestiona els serveis d’acollida de la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral que estableix la legislació catalana. Aquests 
serveis són els Serveis d’Atenció i Acolliment d’Urgències, els Serveis d’Acolliment 
i Recuperació i els Serveis Substitutoris de la Llar.

Actualment, els serveis de la xarxa pública no compten amb les condicions ade-
quades pel que fa als espais, condicions de convivència i organització dels serveis 
per poder permetre que hi visquin animals de companyia.

La Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes ha treba-
llat ja amb la Direcció General de Drets dels Animals, dependent del Ministeri de 
Drets Socials i Agenda 2030 i la Generalitat de Catalunya per millorar la implanta-
ció del programa VioPet a Catalunya. Aquest programa, que ja s’està funcionant a 
Catalunya, acull de forma temporal els animals de companyia de les dones víctimes 
de violència masclista a través d’una xarxa de persones voluntàries. Tot i això, està 
previst avançar, durant aquest 2022, en l’elaboració d’un conveni de col·laboració 
per millorar la coordinació entre els diferents organismes de la Generalitat i altres 
institucions com ens locals i comarcals, per tal garantir l’acollida de les mascotes de 
forma més ràpida i eficient, així com el coneixement del mateix programa.

Conscients, però de les dificultats que poden suposar per les dones i criatures no 
poder acollir els seus animals de companyia en la xarxa, la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes 
realitzarà durant l’any 2022 un estudi de viabilitat mitjançant una entitat especialit-
zada per definir quines serien les condicions òptimes per poder acollir animals, com 
caldria adaptar els serveis de la xarxa i quina implicació econòmica tindria l’entrada 
de mascotes en aquests serveis.

Finalment, cal assenyalar que la Direcció General per a l’Erradicació de les Vio-
lències Masclistes té com a projecte prioritari per a l’any 2022 millorar els aplicatius 
de recollida de dades dels serveis d’acollida de la Xarxa d’Atenció i Recuperació In-
tegral per a Dones en situació de violència masclista. Mitjançant aquests aplicatius el 
Departament disposarà de dades per avaluar el funcionament dels serveis. En el pro-
cés de millora dels aplicatius s’introduiran indicadors per conèixer si les dones te-
nen animals de companyia i poder fer el seguiment de la situació d’aquests animals.

Barcelona, 16 de març de 2022
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 31/XIV, sobre l’escola inclusiva 
i la lluita contra la segregació escolar
390-00031/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39800 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 31/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (NT. 390-00031/13), 
us informo del següent:

En primer lloc i en relació al compliment de l’apartat a, s’informa que el Depar-
tament d’Educació ja desplega el Programa de coeducació i perspectiva de gènere 
Coeduca’t. Aquest programa té com a objectiu, des d’un enfocament interdiscipli-
nari, ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de 
gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El De-
partament posa a disposició dels centres criteris i materials que han de servir d’ajuda 
als docents per incorporar aquests aspectes als diferents àmbits del currículum, a 
les sessions de tutoria –tant individual com grupal– i a les qüestions generals d’or-
ganització del centre, com les festes, les sortides o les activitats de migdia i extra-
escolars. El programa també inclou recursos per compartir i treballar conjuntament 
amb les famílies.

El Programa està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les carac-
terístiques, necessitats i edat de l’alumnat de cadascuna d’elles. A nivell curricular 
incideix en diversos aspectes:

– a l’educació infantil, en les situacions quotidianes, els jocs i joguines, el llen-
guatge, els contes, les cançons, les imatges...; 

– a primària, entre d’altres, cal desenvolupar les habilitats personals i socials des 
del treball per projectes, el llenguatge, l’aprenentatge basat en el joc o en l’ús de les 
xarxes socials i de la tecnologia, a més de l’autoconeixement, la identitat personal i 
l’autoestima; 

– a l’ESO, és necessari impulsar l’educació emocional i la reflexió ètica, mitjan-
çant, per exemple, l’aprenentatge basat en situacions-problema, l’estudi de casos, la 
resolució de conflictes, l’assertivitat o l’ús de les xarxes socials.

D’aquesta manera, es prepara l’alumnat per a la vida afectiva i sexual fonamenta-
da en la igualtat de gènere i els drets humans, i es col·laborar en la construcció d’un 
model integral de persona, sense estereotips sexistes.

En segon lloc, en relació al compliment dels apartats b i c, s’informa que el 
Departament d’Educació treballa per tal de garantir l’ús del català a les aules dels 
centres educatius, com a llengua vehicular del sistema educatiu català –segons l’es-
tablert a l’art. 35 de l’EAC– i com a llengua oficial de l’Administració educativa a 
Catalunya –art. 16 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Les dades que reporta l’estudi sociolingüístic elaborat pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu ens ofereixen un seguit d’evidències, entre les 
quals el fet que baixa significativament el percentatge d’alumnat que fa servir de 
manera habitual el català per adreçar-se al professorat tant dins com fora de l’aula. 
Aquesta baixada és encara molt més significativa en l’ús del català per fer activitats 
en grup entre l’alumnat. També es constata que hi ha una tendència al canvi de llen-
gua dels docents en interaccions orals amb l’alumnat en detriment del català, tant en 
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contextos formals com informals, i que es fa un ús poc freqüent del català en espais 
no lectius (menjador, extraescolars, etc.).

És a partir d’aquestes evidències que des del Departament d’Educació es dis-
senya el Pla d’impuls de la llengua catalana. Aquest Pla, previst a quatre anys, in-
corpora algunes actuacions que ja es fan i que cal intensificar, i unes altres que són 
noves i estan adreçades a tota la comunitat educativa.

Les actuacions que ja es fan s’inclouen dins del Pla de Millores d’oportunitats 
Educatives i dins dels Plans Educatius d’Entorn (PEE). Tots dos plans compten amb 
la participació de la Inspecció d’Educació: en el primer cas a través de l’assessora-
ment als centres i en el segon a través de la presidència dels PEE per delegació de la 
direcció del servei territorial corresponent a cada territori. Una altra actuació que ja 
es fa és la presència d’aules d’acollida als centres.

Pel que fa a les actuacions noves que es generen a partir de la implementació del 
Pla, cal dir que igualment compten amb l’acompanyament de l’Equip d’assessora-
ment i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i de la Inspec-
ció d’Educació.

Durant el curs 2021-2022, es preveu que es faci la diagnosi dels centres parti-
cipants, la formació que s’ha dissenyat i l’acompanyament al grup impulsor que es 
crea a cada centre, també amb la participació, el seguiment i l’assessorament de la 
Inspecció d’Educació.

Es preveuen altres actuacions, més enllà dels centres, com ara:
– Treball amb universitats per a la formació inicial del professorat sobre l’apre-

nentatge en un context multilingüe; 
– Revisió dels certificats de nivell al final de cada etapa (de cadascuna de les 

llengües que es treballen als centres); 
– Revisió de criteris de nivell de llengua per accedir a la borsa.
En aquest sentit, el passat 16 de desembre de 2021, també va tenir lloc la II Ci-

mera extraordinària per la llengua, entre el Govern de la Generalitat i representants 
d’entitats socials, culturals i associacions del sector educatiu. La trobada va acabar 
una declaració institucional en defensa del model d’escola catalana. En la Cimera 
es van aprovar noves mesures per tal d’adaptar-se i fer front a l’actual situació del 
català a les aules. Aquestes mesures contemplen:

– l’increment dels docents a les aules afectades per tal de preservar el projecte 
lingüístic del centre; 

– intensificar la supervisió dels projectes lingüístics vigents a cada centre educa-
tiu des del Cos d’Inspectors de la Generalitat de Catalunya; 

– diagnosticar i aprofundir, a través de l’encàrrec a la Universitat de Barcelona, 
en la regressió del català a les aules per tal de poder actuar en conseqüència i; 

– la posada en marxa del Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana als cen-
tres educatius, amb l’objectiu d’arribar a les 3.000 escoles i instituts del país amb 
mesures específiques depenent de les necessitats de cada centre.

En quart lloc, en relació a l’establert a l’apartat d, es destaca que el Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu, ha marcat un canvi de concepte, atès que s’hi regula l’atenció 
educativa de tot l’alumnat –i no només del que presenta necessitats educatives es-
pecials– i té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons 
públics del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius.

Des de l’inici del desplegament del Decret es va establir, a partir dels objectius 
de la memòria d’avaluació de l’impacte del propi Decret, un procediment amb els 
territoris per tal de poder fer les assignacions de professionals i recursos en funció 
de l’anàlisi i el coneixement de les necessitats i prioritats que tenen cada servei ter-
ritorial i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Després de 4 anys des del desplegament del Decret, per tal de seguir donant res-
posta a les necessitats reals del sistema educatiu, aquest curs 2021-2022 també s’han 
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incrementat els professionals i s’han reforçat els centres educatius amb els recursos 
necessaris per garantir la inclusió de tot l’alumnat.

En aquest marc i d’acord també amb el Pacte contra la segregació escolar, el 
Departament d’Educació treballa per tal d’avançar i fer el pas de l’escola inclusiva 
al sistema inclusiu. Per tal d’assolir-ho, s’implementen models com el Disseny Uni-
versal per a l’aprenentatge (DUA) –per tal de facilitar la creació de contextos d’apre-
nentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, 
múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre’s–, 
l’ensenyament multinivell –que ofereix la presentació d’una programació oberta i 
flexible amb múltiples opcions de treball per a l’alumnat– o l’aprenentatge com-
petencial –amb la finalitat de dotar a l’alumnat d’eines i estratègies perquè puguin 
aprendre al seu ritme i desenvolupar habilitats i coneixements, així com actituds i 
aptituds, que l’ajudin a afrontar els reptes del futur.

En aquest sentit, el nou pressupost de l’any 2022 permet una inversió de 3.569 mi-
lions d’euros destinats a remuneracions de personal docent i la incorporació de 950 
noves dotacions de personal docent. Concretament en relació a l’escola inclusiva, es 
preveu un increment de 32 milions d’euros, dels quals 10 milions d’euros es destina-
ran a la incorporació de nous professionals. En concret, 278 noves dotacions, que es 
distribueixen en 171 docents i 107 dotacions de personal d’atenció educativa. També 
s’incrementa la partida per al personal d’atenció educativa (personal PAS) en 266 mi-
lions –el que són 8,7 milions més i 93 noves dotacions en referència al pressupost de 
2020– i 9 milions d’euros més en vetlladors –que permetrà un canvi de model en el 
monitoratge de cara al proper any, per tal que l’alumnat amb necessitats educatives 
especials tingui la millor atenció i disposi del suport del mateix monitor en horari 
lectiu, en horari de menjador i en les sortides escolars.

En relació als professionals de l’educació inclusiva, el creixement pressupostari 
pel 2022 permet incorporar també 272 nous professionals, amb els quals, actual-
ment, es compta amb un total de 6.542 professionals per atendre l’educació inclu-
siva. De tots aquest professionals, 3.975 són docents –entre els quals hi ha mestres 
d’educació especial, psicopedagogs, mestres d’audició i llenguatge i professorat de 
noves oportunitats o aules d’acollida– i 2.567 dotacions de personal d’atenció edu-
cativa –com són educadors d’educació especial, TIS (tècnics d’integració social), fi-
sioterapeutes, auxiliars d’educació especial o treballadors socials, entre d’altres. Fi-
nalment, també s’inclou una nova partida pel curs 2022-2023, de 38 milions d’euros, 
destinada a l’acompanyament econòmic de l’alumnat sociovulnerable, no només per 
cobrir la gratuïtat de l’entrada al sistema educatiu, sinó per garantir la seva gratuïtat 
al 100%, tant a l’escola pública com concertada. Aquest acompanyament cobrirà el 
material escolar, els llibres de text, les sortides, les activitats complementàries, les 
colònies, les beques menjador i tots els diferents serveis escolars. Pel que permet ga-
rantir tant la cobertura del nou alumnat vulnerable econòmicament i com la del que 
ja forma part del sistema educatiu. En aquesta línia, també hi haurà un increment de 
10 milions d’euros per a l’ampliació dels serveis de les unitats d’escolarització com-
partida (les UECs), en el marc dels programes de noves oportunitats, fent possible 
l’acompanyament i l’orientació a l’alumnat més vulnerable durant el mes de juliol a 
totes les unitats d’escolarització compartides del país.

Amb totes aquestes mesures es podrà portar a terme un reforç i ampliació dels 
mecanismes i recursos d’educació inclusiva desplegats actualment i implementar-ne 
de nous.

A més, aquest curs s’ha prorrogat el Programa temporal de mesures extraordinà-
ries del curs passat en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

El Govern ha aprovat, també, la pròrroga del contracte del servei de monitorat-
ge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a 
l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres educatius depen-
dents del Departament d’Educació, per al curs 2021-2022.
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En cinquè lloc, en relació al compliment de l’apartat e, s’informa que el Decret 
11/2021, de 16 de febrer de la programació de l’oferta educativa i del procediment 
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, especifica que les zo-
nes educatives són les unitats de referència per a la programació de l’oferta educati-
va i la gestió de l’admissió de l’alumnat. El seu articulat també concreta uns criteris 
generals per establir l’oferta educativa per a cada curs. Entre aquests criteris hi ha 
els següents, entre d’altres: garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equili-
brada escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques; propiciar 
la cohesió social i l’equitat escolar, tot garantint la llibertat d’elecció de centre en el 
marc de l’oferta educativa; evitar situacions de sobreoferta que perjudiquin l’esco-
larització equilibrada d’alumnat; tendir a l’equilibri entre les necessitats d’escola-
rització de la zona educativa d’acord amb l’alumnat empadronat i els llocs escolars 
programats i afavorir la distribució equilibrada de l’alumnat entre els centres d’una 
mateixa zona educativa.

Quan s’apliquen aquests criteris s’ha de tenir molt present la localització de les 
places escolars i la localització dels domicilis de l’alumnat perquè, de vegades, amb-
dós no es correlacionen d’una forma senzilla. Per aquest motiu és imprescindible que 
hi hagi acords amb els ajuntaments per garantir que l’oferta inicial ha tingut en comp-
te el màxim de variables possibles per garantir la qualitat i l’equitat escolar.

En relació a la reducció de ràtios, també és important remarcar que les ràtios no 
es poden reduir fins a valors que creïn diferències entre municipis o entre barris. 
Doncs pot tenir implicacions que puguin ocasionar diferències en el tractament dels 
criteris d’equitat escolar en funció de les zones educatives. Tot i així, el Departa-
ment d’Educació vetlla per evitar la sobreoferta escolar amb les reduccions de ràtios 
necessàries per evitar tancaments de grups en aquells centres que hi ha alumnat per 
mantenir els grups.

Reduir les ràtios és una mesura que canvia el paradigma de les polítiques edu-
catives i que contribueix enormement a la transformació del sistema educatiu. El 
nou pressupost permet assentar les bases per aquesta transformació i que el sistema 
educatiu del 2030 disposi de més centres, més professorat i ràtios d’alumnat més 
baixes.

En sisè lloc, en relació al compliment dels apartats f i g, es recorda que el Govern 
ha iniciat el pla d’implementació de la gratuïtat a l’etapa educativa 0-3 arreu del país. 
El proper curs 2022-2023 es començarà amb la gratuïtat per a les famílies de l’esco-
larització al darrer curs de l’escola bressol, l’Infantil-2. En aquest sentit, l’objectiu del 
Govern és garantir l’equitat en tots els àmbits i per tal d’aconseguir-ho es facilitaran 
els recursos que facin falta per tal d’aconseguir una igualtat efectiva.

D’aquesta manera, aquesta moció s’alinea també amb la voluntat del Departament 
d’Educació pel que fa al desplegament en el proper exercici pressupostari de trans-
ferències de fons addicionals als ens locals, perquè les famílies no hagin de sufragar 
els preus públics dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle, en les esco-
les bressol i llars d’infants de titularitat de les corporacions locals i del Departament 
d’Educació. D’aquesta manera el cost d’escolarització dels infants estarà sufragat en 
dues terceres parts per la Generalitat de Catalunya i en una tercera part pels ens  
locals.

Per altra banda, també es contempla una línia de subvencions a les llars d’infants 
privades, per minorar les quanties que les famílies han de fer front per l’escolarit-
zació dels seus infants.

En vuitè lloc, en relació al compliment de l’apartat h, s’informa que per tal de fer 
possible la recuperació del servei de menjador als centres de secundària i l’atenció a 
l’alumnat receptor d’ajuts, s’han dut a terme les actuacions següents:

– Realització d’un informe tècnic sobre l’impacte de la reforma horària en l’àmbit 
educatiu, analitzant la implementació d’àpats escolars en horari saludable. Aquest 
informe conté els següents apartats:
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• Fonament i exposició dels impactes esperables d’una reforma horària i de la in-
troducció d’un àpat en franja saludable a l’ESO, comparant els beneficis amb la jor-
nada compactada; 

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

implementació.
– Estudi de viabilitat de diverses propostes organitzatives que permetin oferir el 

servei de menjador a l’alumnat socioeconòmicament vulnerable amb l’objectiu que 
l’alumne/a que hagi rebut un ajut de menjador a primària no el deixi de tenir pel sol 
fet de canviar de centre.

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

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

També cal destacar que, en relació al pressupost del 2022, una de les partides 
que creix més percentualment és la partida de beques menjador. En el pressupost 
del 2020 ja es va ampliar el tram majoritari de les beques, que era del 50%, fins a 
una cobertura del 70%. Actualment ja comptem amb 2.234 beneficiaris més que el 
curs passat, pel que es destinaran 174 milions d’euros a les beques menjadors per 
l’any 2022 –suposant un increment de 36,6 milions d’euros respecte el pressupost 
de 2020. Podeu consultar les xifres de beques menjador atorgades aquest curs a la 
nota de premsa següent: https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/no-
ta-premsa/?id=428487.

En novè lloc, en relació al compliment de l’apartat i, les activitats extraescolars 
i les activitats d’educació en el lleure són un complement molt valuós de l’educa-
ció reglada i fan una aportació rellevant en termes d’adquisició d’aprenentatges, de 
transmissió de coneixements i valors inclusius i, també, de reforç de la convivència. 
A més, són una escola de ciutadania i participació que contribueix significativament 
al creixement d’infants i adolescents i que pot jugar un paper clau en la seva socialit-
zació i en l’adquisició de recursos interpersonals i relacionals. En definitiva, consti-
tueixen una dimensió més del desenvolupament educatiu i maduratiu, i per això cap 
infant no hauria de veure’s privat de l’oportunitat de ser-ne partícip.

El Departament d’Educació va iniciar el desplegament del Pla de millora d’opor-
tunitats educatives el curs 2020-2021, com una mesura extraordinària per pal·liar els 
efectes desfavorables de la suspensió de l’activitat lectiva presencial durant el darrer 
trimestre del curs 2019-2020. Tot i això, la voluntat del Pla és continuar durant els tres 
cursos escolars següents en forma de programa de lluita contra les desigualtats edu-
catives d’origen socioeconòmic, pel que actualment es segueix implementant.

Aquest Pla permet la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un 
acord de corresponsabilitat, signat entre els centres i el Departament d’Educació, i 
la incorporació de mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia 
per reforçar l’equitat del sistema educatiu català. Té com a persones destinatàries 
l’alumnat dels 516 centres d’educació infantil i primària i de secundària del Servei 
d’Educació de Catalunya amb més complexitat educativa, derivada de les condi-
cions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, d’acord amb el darrer estu-
di de complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elaborat 
l’any 2020.

https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=428487
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=428487


BOPC 271
28 de març de 2022

4.50.02. Compliment de mocions 71 

D’aquesta manera, d’entre les 17 mesures que desplega el Pla, destaquen les se-
güents en relació a les activitats extraescolars organitzades dins del marc dels plans 
educatius d’entorn i a les activitats organitzades pels centres mateixos:

– Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars.
– Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries.
– Mesura 17. Oportunitats educatives més enllà de l’escola.
Per a més informació sobre les mesures del Pla podeu consultar l’enllaç següent: 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-millora-oportu-
nitats-educatives.

A més a més, des de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d’Educació s’han portat a terme un seguit de mesures 
per garantir l’accés universal de tot l’alumnat a les activitats extraescolars organit-
zades dins dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) i a les activitats organitzades pels 
centres mateixos:

– El curs 2018-2019 es van posar en marxa els Plans Educatius d’Entorn 0-20, 
un programa pilot que incorpora entre els seus objectius el d’orientar i acompanyar 
l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes 
educatives i en el risc d’abandonament. L’any 2019 tots els PEE de Catalunya van 
incorporar els objectius d’aquest pilotatge.

– Un altre tret diferenciador dels PEE 0-20 és la creació d’un Servei d’Orienta-
ció d’Àmbit Comunitari (SOAC), amb la incorporació d’un professional orientador 
al territori.

– L’any 2020 arriba el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE), el qual 
té com a objectiu principal reforçar els centres educatius de més complexitat edu-
cativa del Servei d’Educació de Catalunya perquè disposin dels recursos necessaris 
per compensar l’impacte negatiu del seu tancament durant el tercer trimestre del 
curs 2019-2020, així com compensar aquests centres per l’increment de les neces-
sitats i desigualtats. El desplegament del PMOE ha permès reforçar algunes de les 
actuacions dels PEE i desplegar-ne algunes de les pilotades en el marc del PEE 0-20, 
com són la creació dels Serveis d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC), la dota-
ció de professionals Tècnics en Integració Social (TIS) i la incorporació de tallers 
de suport i acompanyament educatiu a més territoris.

Aquests tallers suposen un increment notable de l’oferta d’activitats extraesco-
lars gratuïtes del municipi amb especial atenció a l’alumnat en situació de risc de 
vulnerabilitat.

– El curs 2021-2022 es torna a incorporar el Pla Català de l’Esport a l’Escola als 
PEE vinculats a centres de secundària (o instituts escola) per promoure la participa-
ció del màxim d’alumnat i especialment el que està en situació de vulnerabilitat en 
activitats extraescolars esportives i de l’activitat física que reben una dotació econò-
mica destinada a activitats extraescolars esportives gratuïtes.

D’altra banda, la Direcció General de Joventut (DGJ) del Departament de Drets 
Socials impulsa actuacions i programes específics per promoure la inclusió d’in-
fants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats d’educació en 
el lleure, tant durant el curs escolar com durant els períodes de vacances escolars. 
Entre aquestes actuacions cal destacar la convocatòria de subvencions per al Pro-
grama per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en 
el lleure, dotada amb 600.000 euros anuals i que beneficia al voltant de 7.000 infants 
i joves cada any.

Aquest Programa inclou una línia de subvencions vinculada a la convocatòria or-
dinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials (COSPE) i té com a objectiu fomentar la participació d’infants 
i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats que les federacions i 
moviments d’educació en el lleure organitzen al llarg de l’any, algunes de les quals 
s’emmarquen en plans educatius d’entorn, plans comunitaris o altres instruments 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-millora-oportunitats-educatives
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-millora-oportunitats-educatives
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similars. Cal dir que són les pròpies entitats les que sol·liciten i perceben els ajuts, i 
els gestionen i distribueixen entre les famílies beneficiàries, d’acord amb els criteris 
i requisits establerts a les bases de la convocatòria. La gestió dels ajuts per part de 
les entitats inclou també la posterior justificació i acreditació documental del com-
pliment dels requisits exigits.

D’altra banda, 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 Co-
marcals de Joventut (PCJ), en què es recullen les actuacions del món local en ma-
tèria de joventut. Aquest finançament es vehicula mitjançant el contracte programa 
entre el Departament de Drets Socials i els ens locals i suposa una contribució indi-
recta a la dinamització del lleure educatiu en entorns socialment desfavorits, en la 
mesura que alguns PLJ i PCJ inclouen actuacions en aquesta matèria.

També és oportú assenyalar que durant els darrers dos anys, i en resposta a la 
situació derivada de la pandèmia per Covid-19, s’han impulsat subvencions i ajuts 
extraordinaris per a la inclusió d’infants desafavorits en les activitats de lleure (així 
com ajudes directes a entitats i empreses del sector de l’educació en el lleure, de les 
extraescolars i de les instal·lacions juvenils, que han patit tancaments i suspensions 
temporals d’activitats i han hagut de fer un esforç important per adaptar les seves 
activitats als nous requeriments d’higiene i seguretat). D’entre les ajudes extraordinà-
ries per a la inclusió d’infants desafavorits, la més rellevant ha estat la línia que es va 
convocar mitjançant la Resolució TSF/1683/2020, de 9 de juliol, per la qual s’apro-
va la convocatòria de l’ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més 
accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III  
del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultu-
ral i social:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804629.pdf
D’altra banda, la DGJ també impulsa actuacions per avançar en la inclusió d’in-

fants i adolescents amb diversitat funcional a les activitats i espais de lleure educa-
tiu. En aquest sentit, i amb l’objectiu de promoure la contractació de monitors de 
suport que facilitin aquesta participació (tal com contempla l’article 16.1 del Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en què participen 
menors de 18 anys), l’ordre per la qual s’aproven les bases de les futures convoca-
tòries de subvencions per a activitats d’educació en el lleure ha inclòs, per primera 
vegada, una línia específica d’ajuts amb aquesta finalitat.

Es tracta, en concret, de la línia Q.5 «Ajuts a la contractació de monitors/ores de 
suport per a la participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats d’educa-
ció en el lleure», de l’Ordre TSF/59/2021, d’11 de març, per la qual s’aproven les ba-
ses que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activi-
tats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. L’any 2021 aquesta línia no es va convocar, atès que no comptava 
amb dotació pressupostària, però els pressupostos per a l’any 2022 preveuen una do-
tació pressupostària per a aquesta finalitat.

Per últim, en relació a l’establert a l’apartat j, cal tenir en compte que l’educació 
i els centres educatius no només no són aliens al món actual en constant evolució i 
canvi, sinó que han de ser capaços de donar-hi resposta. S’ha de posar en evidència 
la necessitat de repensar els aprenentatges i la seva relació amb l’espai pedagògic. 
En aquest sentit, la concepció i ordenació dels espais del centre educatiu ha de ser 
una eina més per als docents i l’alumnat per al seu aprenentatge.

Davant dels nous reptes, la Direcció General de Centres Públics i la Direcció 
General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació van 
començar a treballar a inicis del 2019 amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la 
Fundació Jaume Bofill. En el primer cas, per l’àmplia experiència d’alguns dels seus 
professionals amb les edificacions escolars i per haver iniciat projectes innovadors 
que vinculen l’arquitectura i la pedagogia, com l’Arqui Escola. En el segon cas, per 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804629.pdf
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tractar-se d’una entitat pionera a Catalunya a l’hora d’impulsar la transformació dels 
centres educatius amb iniciatives com el Hack the School.

Durant tot l’any 2020, aquest document es va anar aplicant a totes les grans 
obres i grans ampliacions que es portaren a terme des del Departament d’Educació, 
implementant un procés de participació amb tota la comunitat educativa (claustre, 
famílies, ajuntaments...) abans de l’inici de la redacció del projecte. De l’aplicació 
del document provisional al llarg de l’any 2020 s’ha originat el document definitiu, 
que sorgirà de l’aprenentatge de l’aplicació del primer document i que es presentarà 
durant aquest curs.

Paral·lelament, es recorda que el Departament disposa d’un Pla director d’Infra-
estructures on es recull, no només el Pla de construccions a 7 anys per donar respos-
ta a les necessitats d’escolarització, sinó també un Pla de rehabilitacions on es cerca 
l’eficiència i la sostenibilitat. Aquest Pla és d’accés públic al portal del Departament 
mitjançant l’enllaç següent:

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-in-
fraestructures-educatives.

Per últim, s’informa que està previst que el Departament d’Educació presenti, 
durant el primer trimestre de 2022, els nous criteris i orientacions per a la construc-
ció dels centres educatius sota el títol «Nous aprenentatges, nous espais». Aquests 
criteris cerquen que l’arquitectura i el disseny dels espais, tant interiors com exte-
riors, siguin una eina més per a facilitar l’aprenentatge dels nostres infants i adoles-
cents, i siguin els més adients per al projecte pedagògic de cada centre.

Per això es preveu un procés participatiu de tota la comunitat educativa i dels 
ajuntaments, per tal de dissenyar els espais que millor responguin a aquest model 
d’aprenentatge i a l’hora s’integrin a l’entorn on s’ubiquen.

Aquest procés participatiu tindrà en compte els espais mínims que ha de tenir 
un centre educatiu, entre els quals hi ha la pista esportiva o la biblioteca (o espai 
de recerca), i reflexiona sobre la distribució i la relació entre els diferents espais del 
centre educatiu, perquè tots aquests espais són espais d’aprenentatge i això inclou 
el patí també.

Aquest projecte respon a la necessitat de reflexionar sobre els diferents elements 
i ambients de l’espai exterior buscant l’equilibri entre diferents tipus d’activitats i 
també d’espais.

Barcelona, 14 de març de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39733 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.03.2022

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 c de la Moció 34/XIV, sobre la 
T-mobilitat (tram. 390-00034/13), us informo del següent:

En relació amb el punt c, és la voluntat del Govern de treballar intensament per 
assolir el complert desplegament de la T-mobilitat el més aviat possible.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i els gestors públics que en depenen 
impulsaran la seva gestió una vegada sigui operativa.

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-director-infraestructures-educatives
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Cal remarcar que la T-mobilitat és un projecte enfocat a implantar un nou model 
tarifari sense les corones i que es pugui tarifar per quilòmetres, per distància. Tam-
bé serà un model personalitzat per l’usuari.

En aquest sentit, s’ha establert un comitè de codirecció de la implantació de la 
T-mobilitat que, sota la coordinació de l’ATM, és integrat per TMB, FGC i AMB.

Aquest comitè mantindrà les seves funcions de codirecció durant la fase d’ope-
ració i manteniment, un cop conclosa la implantació.

Barcelona, 14 de març de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts davant la Comissió d’Educació per a informar sobre 
la constitució i la missió del Fòrum de les Arts a l’Educació
357-00370/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Educació, tinguda el 22.03.2022, 
DSPC-C 245.
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