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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat en el 
context de crisi
302-00130/13
Presentació: GP ECP 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de per-
sones refugiades
302-00131/13
Presentació: GP ERC 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en 
l’àmbit energètic
302-00132/13
Presentació: GP ERC 13

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari
302-00133/13
Presentació: GP CUP-NCG 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte econòmic de la guerra
302-00134/13
Presentació: GP JxCat 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat creixent
302-00135/13
Presentació: GP VOX 18

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels 
barris i viles
353-00337/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00338/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb relació a la Proposició de 
llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00340/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00341/13
Substanciació 21

Compareixença en ponència de Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Inclusió 
Social, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels 
barris i viles
353-00344/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència de Cesca Domènech, directora general d’Acció Cívi-
ca i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i 
social dels barris i viles
353-00345/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència de Josep Ramon Pol, cap del Servei de  Millora dels 
Hàbitats Urbans, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i 
social dels barris i viles
353-00346/13
Substanciació 22
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Compareixença en ponència de Gemma Pifarré, cap de l’Àrea de Promoció de l’Ac-
cessibilitat i de Supressió de Barreres, amb relació a la Proposició de llei de millora 
urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00347/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental 
i social dels barris i viles
353-00352/13
Substanciació 22

Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla territorial sec-
torial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de 
millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00353/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència d’Isabelle Anguelovski, en representació de Barcelona 
Lab de Justícia i Sostenibilitat Ambiental Urbana, amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00394/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Joan Ramell, exalcalde de Torrelles de Llobregat, 
amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00404/13
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Josep Canals, biòleg i urbanista, amb relació a la 
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00408/13
Substanciació 23

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les actuacions 
de la Direcció General
357-00336/13
Substanciació 24

Compareixença de la directora general d’Universitats, amb relació al Programa de 
millora i innovació en la formació de mestres davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00402/13
Substanciació 24

Compareixença de Toni Moreno, director del Centre de Recursos Educatius per a 
Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00403/13
Substanciació 24

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Igualtat i Feminismes a la consellera de la 
Presidència
330-00089/13
Presentació: president de la Generalitat 24

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00090/13
Presentació: president de la Generalitat 25

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de juliol de 2021
237-00003/13
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Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de desembre de 2021
237-00004/13
Proposta al Ple 25
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els equipaments dels bombers voluntaris 
de Seròs
250-00484/13

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 49092).
Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2022.
Retirada en la sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 272.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 
272.

Proposta de resolució sobre la reserva de places de funcionari i de 
llocs de caràcter laboral de la Generalitat per a militars de l’escala 
de tropa
250-00513/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 15, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 
272.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 
20.04.2022, DSPC-C 270.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
200-00008/13

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 45164).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2022.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.04.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 25.04.2022 al 
29.04.2022).
Finiment del termini: 02.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2022.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’erradicació de la pobresa visual infantil
250-00514/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48592 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 19.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 48592)

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

Promoure les revisions oftalmològiques infantils periòdiques incloses en cartera 
de serveis mitjançant el Programa Infància amb salut, per detectar a temps i actuar 
davant la pobresa visual dels infants a Catalunya i evitar l’increment de les desigual-
tats en l’accés a aquests diagnòstics.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Mantenir, mitjançant el programa Salut i Escola, el seguiment i control dels alum-
nes als centres escolars de Catalunya que permeti detectar i evitar situacions de po-
bresa visual.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç 
fiscal de les famílies catalanes
302-00127/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlament, presenta 
la siguiente moción, subsiguiente a la Interpelación al Govern sobre el sobreesfuerzo 
fiscal de les familias catalanas (tram. 300-00152/13).

Moción
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 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 autonómica a la evolución de la in-
flación y adaptarla a la capacidad real de los contribuyentes, eliminando el sobrees-
fuerzo que realizan en la actualidad al verse gravados por capacidades económicas 
aparentes, pero en verdad inexistentes.

2. Revisar a la baja los tramos autonómicos del IRPF que corresponden a la clase 
media y trabajadora, las rentas inferiores a 33.000 €, para que deje de ser el rango de 
tributación más alto de toda España, aliviando la carga fiscal de las familias en estos 
momentos tan duros para sus maltrechas economías, y facilitando el fomento de la 
actividad económica y la creación de empleo.

3. Revisar al alza las reducciones por parentesco de la base imponible del Im-
puesto de Sucesiones, con la finalidad de que no sea más un tributo injusto para la 
clase media y trabajadora, porque supone volver a gravar el ahorro de sus familiares, 
generando una doble imposición que no respeta la justicia tributaria.

4. Revisar a la baja el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que 
grava la adquisición de viviendas de segunda mano, en un momento en el que se vive 
un auténtico calvario para disponer de una vivienda digna y hay restricciones a la 
concesión de crédito hipotecario.

5. Revisar a la baja el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que grava 
la concesión de hipotecas y que en la práctica soporta el prestatario, encareciendo 
significativamente el acceso a la vivienda, cosa que afecta con mayor dureza a los 
jóvenes y a los colectivos más vulnerables.

6. Tomar el compromiso de eliminar los impuestos propios actuales con efectos 
de uno de enero de 2023, porque adolecen de una regulación insuficiente e incom-
pleta con una falta de coherencia y encaje con el resto del sistema tributario, porque 
algunos de ellos han tenido que ser anulados por el Tribunal Constitucional con la 
consiguiente incertidumbre sufrida por los agentes económicos, y porque los costes 
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de gestión, tanto los que soporta la Administración como los contribuyentes, son 
muy a menudo superiores a su recaudación real.

7. Cumplir, en el plazo de dos meses desde la aprobación de esta moción, con lo 
que dispone la Ley 18/2020, del 28 de diciembre, de facilitación de la actividad eco-
nómica, en el apartado segundo de su disposición final quinta, sobre la elaboración 
de un texto único refundido que reúna toda la normativa propia con rango de ley 
reguladora de los tributos cedidos, cuyo plazo de elaboración de nueve meses ya ha 
sido incumplido.

8. Definir una estrategia de eliminación de los gastos superfluos y de propaganda 
de la Administración catalana actual, que superan los 1.100 millones de euros anua-
les, incluyendo, entre otros, los siguientes ejes: 

a. Reducción del número y remuneración de los altos cargos, incluido el sueldo 
del President y los Consellers.

b. Reducción del número y remuneración de los asesores a dedo.
c. Eliminación de las oficinas de los expresidentes.
d. Reducción del número de entes públicos de la Generalitat hasta situarlo en la 

media de otras administraciones, y evitar las duplicidades con la Administración 
General del Estado.

e. Supresión de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (CESICAT) y del Di-
plocat.

f. Reducción de los presupuestos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información (CTTI) y la Corporación Catalana de Medios Audio Visuales 
(CCMA), con especial mención de TV3, por haberse convertido en verdaderos pozos 
sin fondo con ilimitadas licencias para gastar.

g. Drástica disminución de los gastos en publicidad, propaganda, relaciones pú-
blicas e informes externos.

9. Garantizar que todas subvenciones sean debidamente justificadas por sus enti-
dades beneficiarias y que, en aras a la transparencia, dicha justificación sea publicada 
obligatoriamente en su web corporativa.

10. Convertir al Instituto de Estudios de Autogobierno en una entidad útil para la 
ciudadanía encargándole el análisis de: 

a. La Agencia Tributaria de Cataluña, evaluando su eficacia y eficiencia con res-
pecto a la gestión de los tributos cedidos y propios, con el objetivo de detectar todos 
aquellos recursos sobredimensionados y que pretenden gestionar tributos sobre los 
que no tenemos competencia, de manera que se puedan destinar a mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal. El informe a que dé lugar dicho análisis será presentado en el 
plazo de seis meses en sede parlamentaria.

b. Las buenas prácticas de otras Comunidades Autónomas en materia de control 
del fraude fiscal.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00128/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
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del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·la-
ció al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 300-00149/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que es garanteixi a la propera ordre de bases dels Centres Especials de Treball 

elaborada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària l’establert a l’article 
54 del Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes 
comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació, sobre la sub-
venció de la despesa salarial.

2. Elaborar un pla de transició de les persones treballadores amb discapacitat des 
dels centres especials de treball cap l’empresa ordinària, especialment a través dels 
enclavaments laborals, garantint que es respecta en tot moment la lliure decisió dels 
treballadors i treballadores a escollir el seu lloc de treball i la garantia de l’estabilitat 
dels llocs de treball.

3. Millorar les ajudes i subvencions a les empreses del mercat ordinari per a 
l’adaptació de llocs de treball, incloses les mesures d’accessibilitat universal física, 
sensorial, cognitiva i de comunicació, amb l’objectiu d’eliminar les barreres d’entrada 
que puguin dificultar l’accés de les persones amb discapacitat incrementant l’oferta 
de places a l’empresa ordinària i fer més atractiva la transició dels Centres Especials 
de Treball cap a aquestes empreses.

4. Incrementar els recursos pressupostaris, tècnics i humans de la Inspecció de 
Treball per a garantir que les empreses ordinàries compleixen amb l’article 42.1 de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de 
quotes de reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat.

5. Obrir una nova línia de finançament per als Centres Especials de Treball, en 
matèria de digitalització i modernització dels processos productius, perquè així pu-
guin créixer i generar major valor afegir econòmic, per garantir tant la seva viabilitat 
econòmica com el seu impacte social.

6. Elaborar programes d’activació per les persones amb discapacitat que es troben 
fora del mercat de treball.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Elena Díaz Torrevejano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris
302-00129/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la incorporació dels joves al món agrari i el desenvolupament de la 
Llei 3/2019, dels espais agraris (tram. 300-00150/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment al què preveu la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais 

agraris, i en aquest sentit, abans d’acabar el 2022: 
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a. Presentar a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural un calendari de desplegament dels diversos Plans Territorials Sectorials Agra-
ris, així com del Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya.

b. Posar en funcionament el sistema d’informació i vigilància de l’estat dels es-
pais agraris.

c. Elaborar el Pla de seguiment, caracterització, avaluació i control, i inspecció de 
l’estat dels espais agraris.

d. Elaborar l’inventari de camins rurals.
e. Realitzar la identificació i delimitació les zones d’activitat periurbana.
f. Elaborar l’inventari i registre de parcel·les en desús.
2. Iniciar els treballs tècnics per tal de crear l’instrument públic que ha de pro-

moure les actuacions necessàries, tant en l’aspecte organitzatiu com en el funcional, 
per tal d’impulsar l’activitat productiva dels sòls agraris, en la línia que estableix la 
Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.

3. Elaborar un Pla per al relleu generacional en el món agrari que contingui: 
a. Una campanya institucional per posar en valor el sector primari com a gene-

rador de riquesa, com a garant de l’alimentació de qualitat i en quantitat suficient 
al nostre país, i com a conservador del territori (lluita contra les plagues, prevenció 
d’incendis). Aquest pla, haurà de comptar per a la seva difusió amb els mitjans de 
comunicació tradicionals, però també amb aquells que són més utilitzats pel i per les 
joves. La campanya ha de tenir com a objectiu, que els i les joves coneguin les pos-
sibilitats professionals que ofereix l’agricultura i la ramaderia.

b. Promoure els estudis relacionats amb el món agrari, elaborant un pla d’actua-
ció per a la Formació Professional en el context rural, que contempli la difusió dels 
estudis impartits en les Escoles Agràries, la revisió i modificació dels cicles de For-
mació Professional ofertats, segons les necessitats detectades pels plans de desenvo-
lupament i emprenedoria rural. Aquest pla haurà de comptar amb la participació dels 
agents socials i territorials.

c. Facilitar l’accés als cicles de la Formació Professional impartits a les Escoles 
Agràries amb millores respecte a les beques de transport i menjador per l’alumnat 
de zones rurals, així com per cursar cicles presencials sense oferta en alguns terri-
toris, i subvencionant pràctiques en entorns rurals, per l’alumnat de centres urbans i 
metropolitans.

d. Impulsar l’acompanyament econòmic, tècnic i social a les persones joves que 
decideixen incorporar-se al sector agrari, per tal d’ajudar-los a la primera instal·lació, 
així com a consolidar les seves explotacions. Incentivar que en aquest acompanya-
ment s’hi impliquin aquelles persones que es jubilen i que poden oferir relleu gene-
racional, no sols a través de la venda o lloguer de les finques, sinó del traspàs del 
coneixement.

4. Crear habitatge en l’entorn rural destinat a joves, i encomanar a l’INCASOL 
la creació i/o mobilització de sòl residencial en l’entorn rural, així com encomanar 
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adquisició i rehabilitació d’habitatge cons-
truït.

5. Aprovar l’estratègia transversal per garantir l’equilibri territorial a Catalunya, 
tenint en compte la necessitat de rejoveniment i la feminització de l’àmbit rural i del 
món agrari.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi
302-00130/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 48245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de mobilitat en el context de crisi (tram. 300-00145/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En el marc de l’Autoritat del Transport Metropolità i de les Autoritats Territo-

rials de la Mobilitat, rebaixar un 50% el preu dels títols T-Usual i T-Mes durant un 
període de 3 mesos.

2. Destinar part de la recaudació de l’impost sobre les instal·lacions que incidei-
xen en el medi ambient– al finançament del transport públic en general i, en particu-
lar, a la rebaixa del seu preu durant un període de 3 mesos.

3. Impulsar un Pla de mesures adreçat a: augmentar les taxes d’autocontenció i de 
teletreball al conjunt del país, reduir la mobilitat obligada i incentivar l’ús del trans-
port públic en detriment del vehicle privat.

4. Mantenir el seu compromís d’ampliar les zones de baixes emissions als muni-
cipis de més de 20.000 habitants abans de l’any 2025; tot desplegant les mesures ne-
cessàries par garantir alternatives en transport públic al conjunt de territoris afectats. 
Aquestes alternatives hauran de plantejar-se en clau d’intermodalitat i hauran de ser 
assequibles i competitives tant en temps de viatge com en freqüències de pas.

5. Prioritzar les inversions en ferrocarril, especialment fora de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, d’entre el conjunt d’inversions en infraestructures de mobilitat a 
ser executades en els propers 5 anys per part del Govern de la Generalitat; i en par-
ticular d’entre aquelles que es derivin del compliment de la Disposició Addicional 
Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

6. En el marc de la finalització en els propers anys de bona part de les actuals 
concessions arreu del país; planificar un nou sistema interurbà de transport públic de 
viatgers per carretera. Aquest nou sistema haurà de ser plenament integrat a nivell 
operatiu, informatiu i tarifari; haurà d’augmentar la xarxa i les freqüències; s’hau-
rà d’adaptar tant a les actuals necessitats de mobilitat quotidiana com a les diferents 
realitats territorials; haurà d’estar coordinat amb el tren i els altres modes de trans-
port i haurà de tenir en compte nous serveis, com el transport a la demanda, espe-
cialment a les zones poc poblades o de baixa densitat.

7. Analitzar i planificar durant l’any 2022, per tal de poder posar en marxa durant 
l’any 2023, nous mecanismes complementaris de finançament del transport públic a 
Catalunya amb els següents objectius: a) garantir-ne la seva sostenibilitat econòmica, 
b) dur a terme les inversions necessàries, c) potenciar-ne el seu ús com alternativa del 
vehicle privat i d) desincentivar els modes de transport més cotaminants.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida de persones refugiades
302-00131/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 48248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida 
de persones refugiades (tram. 300-00146/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Reafirma el seu compromís i voluntat d’acollida de les persones refugiades atès 

que és un dels mecanisme més eficients del que disposem per a garantir els drets hu-
mans més enllà de les nostres fronteres.

2. Es reafirma en què la millor manera de combatre l’autoritarisme és a través del 
compromís ferm amb els principis democràtics i els drets humans, especialment frà-
gils en un context de guerra.

3. Fa una crida a les institucions estatals i europees per a fer efectiu el dret d’asil 
per a totes les persones que fugen de la invasió russa a Ucraïna, especialment aque-
lles doblement discriminades com són els homes objectors de consciència, actual-
ment privats de sortir del país, les minories ètniques i el col·lectiu LGBTI+, especial-
ment les persones trans.

4. Entén que és necessari que les institucions estatals i europees garanteixin en tot 
moment els drets sexuals i reproductius, i en especial el dret a l’avortament, a aque-
lles dones ucraïneses que es troben en territori europeu. Sobretot en casos com els de 
les dones que es troben en Estats Membres de la Unió Europea on el dret a l’avorta-
ment no està garantit.

5. Torna a reclamar el traspàs de les competències d’asil per la Generalitat de Ca-
talunya, una eina clau i indispensable per garantir la millora del sistema d’acollida.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
6. Tornar a reclamar l’extensió de les proteccions de la Directiva Europea de Pro-

tecció Temporal a les persones refugiades d’altres conflictes bèl·lics d’arreu del món 
o per qualsevol motiu recollit a l’Estatut del Refugiat.

7. Continuar treballant en la gestió de l’acollida de les persones refugiades arriba-
des a Catalunya, donant suport als ens locals que atenen i orienten les seves necessi-
tats, així com implementar el pla de reforç de personal d’acollida aprovat recentment.

8. Seguir exigint a l’Estat espanyol l’adopció de mecanismes efectius de codecisió 
amb la Generalitat en la gestió de les arribades de persones refugiades de la guerra 
d’Ucraïna, i a no demorar més la transferència de les competències en acollida, que 
són pròpies de la Generalitat, tal com reconeixen diverses sentències judicials, així 
com el traspàs dels corresponents recursos econòmics i flexibilitzar el sostre de defi-
cit fins a l’1%, tal com ha reclamat el Molt Honorable President Aragonès.

9. Assegurar que en la gestió catalana d’acollida de persones refugiades d’Ucraïna: 
a. S’incorpora la perspectiva territorial, tot col·laborant estretament amb els mu-

nicipis i posant a la seva disposició recursos que els permetin rescabalar despeses 
d’atenció a les persones refugiades. Uns recursos que a la vegada l’Estat haurà de 
rescabalar al Govern català amb els fons europeus que s’hi ha destinat.

b. Es fa difusió dels canals de comunicació i informació que la Generalitat de Ca-
talunya ha creat tant per donar resposta a les necessitats de la població que fuig del 
conflicte com per vehicular les ofertes d’ajut fetes per part de la població catalana.
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c. Es treballa amb la màxima coordinació amb les entitats de refugi i els ens locals 
per a implementar, d’acord amb les necessitats de les persones refugiades i del ter-
ritori, les posteriors fases d’acollida de les persones refugiades arribades d’Ucraïna.

d. S’atén aquelles dones que hagin estat víctimes de violències masclistes i de 
trata i prestar-los l’acompanyament i l’atenció adequada que requereixin en cada mo-
ment, així com donar resposta a aquelles persones que hagin pogut patir situacions 
de discriminació LGBTI+ o etnico-racial.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions 
i les mesures en l’àmbit energètic
302-00132/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 48249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

na, Eugeni Villalbí Godes, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les me-
sures en l’àmbit energètic (tram. 300-00147/13).

Moció
Davant la situació d’escalada de preus de l’energia i el context d’emergència cli-

màtica, el Parlament de Catalunya: 
1. Reivindica la necessitat urgent d’un sistema energètic renovable, descarbonitzat 

i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada, i per tant és necessari 
que les polítiques energètiques estiguin emmarcades en un model energètic sobirà, 
democratitzat amb participació de la ciutadania, en la seva captació, però també en 
les xarxes de transport i distribució, i amb la màxima complicitat i equilibri territo-
rial. Tot això amb l’objectiu clar i el ferm i inaplaçable compromís d’assolir el 100% 
d’energies renovables abans del 2050 a Catalunya.

2. Manifesta la urgència d’avançar cap a la sobirania energètica que permeti tren-
car amb l’oligopoli imposat fins avui pel sistema elèctric actual, que ha generat una 
estafa estructural amb preus de l’energia desorbitats, i generi la creació des de l’àmbit 
públic d’un sistema just i sobirà. I manifesta també la urgència d’impulsar accions 
immediates per corregir la injusta i desproporcionada factura energètica de la ciuta-
dania en aquests moments.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Accelerar els tràmits per tal d’aprovar la Llei de Transició Energètica, de ma-

nera participada amb els agents que formen la Taula de Diàleg Social de les Energies 
Renovables, i fixar la resta de principis legislatius de la política energètica catalana 
necessària per assolir la transició energètica de Catalunya.

4. Aprovar el Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), que 
s’haurà d’estructurar i basar amb: 

a. Un treball fet amb el propi territori a través de les Oficines Comarcals per la 
Transició Energètica, que planifiqui i ordeni el territori garantint la diversitat dels 
agents i l’assoliment d’un sistema elèctric 100% renovable en l’horitzó del 2050 se-
guint amb el marc de governança europeu de l’energia i el clima.
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b. Els consensos assolits a la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, 
que identifiquin mesures de compensació entre els territoris rurals i les zones urbanes 
densament poblades en què no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda 
elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de l’any 2030.

5. Accelerar al màxim la posta en marxa de l’energètica pública productora i dis-
tribuïdora, que impulsi models de generació verda, amb participació en la propietat 
de noves plantes de la Generalitat, de les entitats i de les empreses locals, integrant 
ajuntaments i incorporant la ciutadania mitjançant comunitats energètiques; generant 
energia a tots els edificis de la Generalitat arreu del territori i la recuperació de les 
concessions hidroelèctriques per a una gestió pública.

6. Impulsar i defensar al·legacions i recursos per evitar els projectes contraris a 
aquest model, com les línies de Molt Alta Tensió projectades, davant les diferents 
problemàtiques que generarien tant en l’àmbit de la regulació energètica com les pos-
sibles afectacions de les MAT en el medi ambient, els camps de conreu, les infraes-
tructures agràries i les explotacions ramaderes. En aquest sentit, exigir la resposta del 
Govern de l’Estat a les diferents peticions d’aturada d’aquests projectes.

7. Donar suport als municipis i a tota l’administració local en: 
a. projectes i estudis per a la municipalització de les xarxes de distribució d’elec-

tricitat, individualment o a través d’associacions dels mateixos com l’Associació de 
Municipis per l’Energia Pública (AMEP).

b. l’impuls de l’autosuficiència connectada en xarxa i entre municipis i comar-
ques, model de plantes de fins a 5 MW connectades a la mitja tensió i participades 
per la ciutadania, les empreses locals, les administracions públiques locals, les enti-
tats socials entre d’altres.

8. Posicionar-se al costat dels promotors de projectes distribuïts i participats que 
es connectin a mitja tensió, per sota dels 25 KV, per tal d’interferir davant de les em-
preses que ostenten la propietat de la xarxa de distribució per a que aquestes no en 
limitin, ni obstaculitzin el seu accés i connexió a la xarxa.

9. Per tal de resoldre, amb la màxima urgència, el desproporcionat i injust cost de 
la factura energètica que estan assumint les famílies i les empreses, instar al Govern 
de l’Estat a: 

a. Trencar l’oligopoli energètic fent una separació real i efectiva de les diferents 
activitats (generació, transport i comercialització) del sector energètic, sobretot elèc-
tric. Mentre el trencament de l’oligopoli energètic no es produeix, limitar les compres 
intragrup.

b. Aplicar el més ràpidament possible el topall al preu màxim de gas, i així te-
nir una repercussió immediata en el sector industrial i en el preu elèctric, mentre es 
continua exigint el total desacoblament del gas del mercat elèctric. Instaurar la figura 
d’un comprador únic que efectuï compres d’electricitat generada amb gas llarg termi-
ni. A més, garantir també la reducció de l’IVA del gas per la situació actual.

c. Assumir el control i la gestió pública de les hidroelèctriques (que siguin titula-
ritat de l’Estat) per recuperació de les concessions.

d. Augmentar el límit de distància, actualment de 500m, a efectes de compartir 
una instal·lació d’autoconsum. I establir un altre límit superior per a les zones ru-
rals. Simplificar la venda d’excedents a xarxa per autoconsums industrials a partir 
de 100KW.

e. Reglamentar el dret de les comunitats de regants a disposar de dos termes de 
potència al llarg de l’any.

f. Assumir totalment els peatges i càrrecs per a evitar la repercussió en la factura 
a la ciutadania.

g. Ampliar la durada de l’increment de la bonificació social, així com la resta 
de mesures socials (augment de l’IMV, prohibició d’acomiadaments, topalls de llo-
guers...) per garantir que les mesures siguin vigents mentre duri la crisi energètica.
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h. Obrir les subhastes d’energies renovables específiques per a projectes de co-
munitats que aportin valor social, ambiental i econòmic a les zones on s’implantin. 
L’acceptació en les subhastes d’aquests projectes els aportarà l’estabilitat econòmica 
i jurídica necessària per a petits inversors.

i. Allargar els terminis i incrementar el fons per ajuts directes als sectors econò-
mics afectats (transport, sector primari, col·lectius vulnerables i famílies).

j. Augmentar el fons IDAE per a ajudes a projectes d’autoconsum.
k. Aprovar l’eliminació del 20% de recàrrec en aquelles empreses i autònoms que 

són derivats a la tarifa regulada per trencament de contracte o per suspensió de la 
comercialitzadora que subministrava.

l. Aplicar una taxa als «beneficis caiguts del cel» (costos de producció baixos, que 
no han suposat pagament per més drets d’emissió, però cobrats tots al preu car més 
car de l’energia) per compensar els dèficits produïts d’aquest sistema marginalista.

m. Augmentar l’impost de societats a les als grans grups energètics que han tingut 
uns beneficis de 6.000M€.

n. Modificar la regulació vigent en matèria d’hidrocarburs que permeti l’aplicació 
de l’actual figura de línia directa a l’evacuació de gas renovable.

o. Introduir les modificacions necessàries a la regulació elèctrica que obligui a 
acceptar l’evacuació d’energia renovable amb potències < 5 MW a la xarxa de distri-
bució en mitja tensió. Les inversions necessàries aniran a càrrec del Pla d’Inversions 
de l’empresa distribuïdora a autoritzar per l’Administració general de l’Estat.

p. Conjuntament amb l’organisme regulador de la competència en matèria d’ener-
gia, la CNMC, obrir un expedient informatiu i, si s’escau sancionador per atemptat a 
la competència per part de les empreses amb domini de mercat en el sector elèctric.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Eugeni Villalbí Godes, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal 
sanitari
302-00133/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 48335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari (tram. 300-
00148/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

En relació a la plantilla
1. Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les es-

pecialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medicina 
familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les jubilacions i vacants, 
així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia als 
centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, tal com 
es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.
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2. Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demo-
gràfiques actuals i la demanda assistencial real, i donant resposta a la necessitat de 
relleu del personal que es jubilarà els propers anys.

3. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comu-
nitària vulguin exercir a les zones rurals, començant per habitatge o vehicle.

En relació a les condicions laborals
4. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sis-

tema públic català amb independència del prestador per al qual treballen, de manera 
que s’eliminin totes les diferències que existeixen entre professionals que duen a ter-
me les mateixes funcions abans que finalitzi el present 2022.

5. Dotar d’estabilitat el personal sanitari, posant fi als contractes temporals i even-
tuals així com amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les planti-
lles dels centres públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al 
punt 4 de la Moció 64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és 
fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin com-
paginar la vida laboral i personal dignament.

6. Revertir la retallada del 5% del salari del personal sanitari públic i eliminar 
l’actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO) convertint aquest complement en 
una paga extraordinària fixa i no avaluable que sigui percebuda per totes les profes-
sionals de manera equitativa, al llarg del present 2022.

7. Establir unes ràtios professional/usuària que permetin una correcta assistència i 
redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer 
i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professio-
nals amb el conseqüent reconeixement econòmic.

8. Rebaixar l’edat de jubilació per al personal sanitari públic, a causa de la pe-
nositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, al llarg del present 2022.

En relació al model sanitari
9. Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el 

veritable fonament del sistema sanitari públic: 
a) Destinant-hi un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP.
b) Possibilitant la gestió directa de les llistes d’espera i agendes d’especialistes 

d’hospital, és a dir, l’accessibilitat d’hores per programar des d’Atenció Primària, tant 
proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos.

c) Eliminar les tasques burocràtiques que han de realitzar les professionals sobre-
carregant-les de feina, reduint-les a les mínimes imprescindibles en el termini de 4 
mesos.

d) Elaborar en el termini de 2 mesos un pla de recuperació de serveis i especia-
listes perduts als CAP en el marc de la pandèmia arreu del territori, el qual es pugui 
desplegar al llarg del 2022 en consonància amb el punt 5 aprovat a la Moció 64/XIV.

10. Avançar cap a un model sanitari de titularitat i gestió pública garantint que 
els centres en els quals finalitzin o que ja hagin finalitzat les concessions o concursos 
passin a ser gestionats per l’ICS, a partir del present 2022, per tal d’acabar amb el 
classisme i greuges que es generen entre les usuàries i les treballadores.

11. Possibilitar que les representants de les professionals sanitàries negociïn les 
condicions laborals directament amb el CatSalut, mentre no es garanteixi un únic 
conveni per al conjunt del personal sanitari dels centres de salut públics, mitjançant 
una Taula permanent de diàleg professional a tres bandes (CatSalut, sindicats i orga-
nitzacions sanitàries), en el termini de 2 mesos.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte 
econòmic de la guerra
302-00134/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 48336 i 49871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impacte econòmic de 
la guerra (tram. 300-00151/13).

Moció
La guerra d’Ucraïna està causant efectes importants a l’economia catalana, que 

encara no s’ha recuperat de la crisis de la Covid. El preu de l’energia elèctrica ha 
crescut dramàticament, degut bàsicament al sistema de fixació de preus marginalista 
i a l’increment del preu del gas. Aquesta situació d’extrema gravetat afecta seriosa-
ment la ciutadania vulnerable i la viabilitat del teixit econòmic del país. En especial 
a les PIME que son intensives en consum energètic, que representen més d’un terç 
del total d’empreses.

Moltes empreses no poden assumir l’encariment de l’energia i, per això, hi ha 
en risc milers d’empreses i centenars de milers de llocs de Treball. Per altra banda 
aquesta pujada de preus afecta clarament al poder adquisitiu dels ciutadans que han 
vist com la inflació el mes de març, es tancava amb un 9,8% d’increment, significati-
vament per sobre de la mitjana europea.

La Unió Europea ha reaccionat i la majoria d’estats europeus ja han pres mesures 
urgents, mentre el Govern espanyol va tard i sense mesures suficients.

Espanya segueix un model econòmic d’afavoriment de la gran empresa de l’oli-
gopoli, enlloc de la PIME que és la tradicional catalana i això també es tradueix 
en el camp energètic. Durant el 2021 les grans energètiques han obtingut beneficis 
rècord, i el preu de 2022 en el primer trimestre ha estat encara molt superior al de 
2021. El recent estudi de PIMEC destaca que els beneficis extraordinaris de les 
energètiques poden ser entre 33.000 i 76.000 milions d’euros si no s’actua amb ra-
pidesa.

A més durant el 2021, l’Estat només va destinar el 7,8% dels fons europeus que 
havien de servir per accelerar la sortida de la crisis de la Covid.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar l’Estat a treure de forma immediata, tal com ha proposat la UE, el gas na-

tural del sistema de fixació de preus marginalista en el mercat majorista de l’electricitat.
2. Instar l’Estat a auditar des de la CNMC possibles fraus en les ofertes del sector 

generador d’electricitat per voler forçar que la tecnologia en base a gas marqui preu i 
quantificar els beneficis caiguts del cel.

3. Instar l’Estat a establir mecanismes de control de preu elèctric com fan altres 
Estats com França que acoten el preu d’oferta del kWh elèctric d’origen nuclear, així 
com el provinent de les centrals hidroelèctriques.

4. Instar l’Estat a que revisi la fiscalitat al sector elèctric per a que el sector pú-
blic recuperi els beneficis caiguts del cel que han percebut les elèctriques i que estem 
abonant tots els usuaris de l’electricitat.

5. Exigir al Govern de l’Estat un fons extraordinari per les comunitats autònomes 
per atendre les necessitats sobrevingudes derivades de l’impacte de la guerra de Rús-
sia amb Ucraïna.

6. Sol·licitar al Govern de l’Estat la revisió del Fons de Suficiència per incloure la 
compensació de la reducció de tipus de l’Impost especial sobre l’electricitat.
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7. Sol·licitar al Govert de l’Estat augmentar la taxa de referencia del dèficit del 
0,6% del PIB actualment aprovat, fins a l’1% del PIB.

8. Instar a l’Estat a establir un escalat de preus de l’electricitat de manera que els 
primers 100kWh tinguin un preu bonificat per a tothom mentre que els següents 
graons vagin pujant. (mínim vital energètic - universal per a qualsevol llar), de la 
mateixa manera que es fa amb l’aigua. El tram màxim de l’escalat hauria de ser to-
pat per un import de 180 €/MWh.

9. Exigir a l’Estat l’equiparació de peatges de les línies de 25kV a les de 36kV, 
per evitar els sobre-costos a la industria catalana respecte la basca, valorades 
en més de 300 M d’euros amb afectació a 3200 industries segons la patronal 
CECOT.

10. Reclamar a l’Estat la transferència de les competències pels projectes d’ener-
gies renovables, independentment de la seva potencia instal·lada, és a dir, també per 
aquells superiors a 50 MW.

11. Instar l’Estat a destinar el PERTE sobre microxips i semiconductors, al pro-
jecte Xip-Europeu que promou la Generalitat de Catalunya en els seus projectes 
emblemàtics, i que inclou el projecte FabCat que impulsen les Cambres de Comerç 
de Barcelona i Girona, conjuntament amb les universitats de Catalunya (UdG, UAB, 
UB, UPC i URV), centres de recerca i desenvolupament com l’Institut de Microelec-
trònica de Barcelona i EURECAT i grups de voluntaris coordinats pel Tecnoateneu 
de Vilablareix, per tal de compensar el baix nivell de fons NGEU assignats fins al 
moment a Catalunya, que és proper al 7,8% del total de l’Estat.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat 
creixent
302-00135/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 48337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.04.2022

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat 
creixent (tram. 300-00144/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña constata: 
1. Que, según el Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) en el año 2020 

la población penitenciaria en Cataluña era de 7.884 internos, de los cuales 4.105 te-
nían nacionalidad española y 3.779 tenían nacionalidad extranjera, constituyendo 
estos últimos el 47,93 % de la población reclusa.

2. Que, según la Consejería de Justicia, a fecha 30 de noviembre de 2021, en el 
Centre Penitenciari de Joves había 313 jóvenes internos, de los cuales 60 tenían na-
cionalidad española y 253 tenían nacionalidad extranjera constituyendo estos últi-
mos el 80,83 % de los jóvenes ingresados en el Centre Penitenciari de Joves.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a: 
3. Que la Consejería de Interior elabore o actualice de manera urgente el Plan 

General de Seguridad de Cataluña caducado desde 2019, para poder enfrentarse, 
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entre otros retos de actualidad, a nuevas formas de delincuencia importadas del ex-
tranjero.

4. Que la Consejería de Interior extienda a todas las ciudades, pueblos y barrios 
donde se haya detectado un aumento de la delincuencia multirreincidente el Plà 
d’Acció Tremall, destinado a combatir dicho tipo de delincuencia; y, en aras al prin-
cipio de transparencia, publique anualmente el balance de evaluación del mismo.

5. Instar al Gobierno de España a: 
5.1) Que revise y endurezca la legislación penal española para hacer posible que, 

en caso de reincidencia por hurtos en cuantía no superior a 400 euros, la pena a im-
poner supere la categoría de pena de multa y pasen a ser penados con pena de pri-
sión, y se les pueda aplicar la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP o el tipo 
agravado del artículo 235.1.7º CP.

5.2) A modificar la legislación para que se expulse de forma inmediata a cual-
quier inmigrante que cometa delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, 
para que cumplan las penas de prisión en sus países de origen.

6. Que la Consejería de Interior impulse y refuerce el plan de acción denominado 
«Polièdric» para combatir la delincuencia protagonizada por menores extranjeros no 
acompañados (MENAS) y exmenas; y publique anualmente con total transparencia 
el balance de evaluación del mismo.

7. Que la Consejería de Interior elabore un plan para detectar aquellos barrios 
de Cataluña en peligro de convertirse en zonas «no go» y garantizar en ellos una 
presencia policial constante a fin de impedir la creación de guetos en los que deje 
de imperar la ley nacional y no se respeto el conjunto de derechos y libertades que 
reconoce la Constitución española.

8. Que la Consejería de Interior ordene a Cuerpo de Mossos d’Esquadra que 
vuelva a incluir en el Balance anual de Seguridad y Actividad Policial la nacionali-
dad de los delincuentes, como se hacía hasta 2016. Los españoles tenemos derecho 
a conocer qué nacionalidades se integran mejor o peor en nuestro país.

9. Que la Consejería de Interior dé las oportunas instrucciones a los Mossos 
d’Esquadra para lograr su máxima implicación en la aplicación de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, 
a fin de dar cumplimiento efectivo a la finalidad prevista en el art. 2 bis de la refe-
rida Ley en su apartado g): «la lucha contra la inmigración irregular y la persecu-
ción del tráfico ilícito de personas». Y para ello se proceda a la inmediata puesta a 
disposición de las correspondientes brigadas provinciales de extranjería y fronteras 
del Cuerpo Nacional de Policía de todos aquellos inmigrantes ilegales identificados 
por los Mossos d’Esquadra.

10. Promover la expulsión de los centros de menores tutelados de Cataluña de 
todos aquellos menores extranjeros no acompañados (menas) de los que se tenga 
constancia de su nacionalidad; a fin de que sean devueltos a sus padres o, subsidia-
riamente, a las instituciones tutelares de sus Estados de origen.

11. Eliminar las ayudas públicas a inmigrantes que hayan entrado o permanez-
can en territorio nacional de manera ilegal y las subvenciones a ONG’s, asociacio-
nes, entidades u organismos que se dediquen a promover la inmigración ilegal.

12. Que la Consejería de Interior promueva con todos los medios a su alcance: a) 
el cierre de las mezquitas fundamentalistas, de las mezquitas ilegales (aquellas que 
no se hallen inscritas en el registro de entidades religiosas, que carezcan de la pre-
ceptiva licencia municipal o incumplan de cualquier otro modo la Ley 26/1992, de 
10 de noviembre) y de cualquier otra mezquita que propague el desprecio a la mujer, 
la yihad o el integrismo religioso. B) la expulsión de los imanes que propaguen el 
salafismo, el wahabismo o cualquier otra interpretación del islamismo radical. Y c) 
la ilegalización de cualquier asociación o centro cultural islámico que propague o 
difunda el desprecio a la mujer, la yihad, el integrismo religioso o de cualquier otra 
forma atente contra los derechos y libertades fundamentales, valores o principios 
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consagrados en la Constitución española, en los términos previstos en la Ley Orgá-
nica 1/02, de 22 de marzo.

13. Promover, en el seno de la Junta de Seguridad de Cataluña, la creación de un 
plan específico en Cataluña contra el yihadismo.

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

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00337/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Geògrafs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora 
urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00338/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 31.03.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00340/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 31.03.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00341/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 31.03.2022.
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Compareixença en ponència de Carles Sala i Roca, secretari 
d’Habitatge i Inclusió Social, amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00344/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència de Cesca Domènech, directora general 
d’Acció Cívica i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei de 
millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00345/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència de Josep Ramon Pol, cap del Servei 
de Millora dels Hàbitats Urbans, amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00346/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència de Gemma Pifarré, cap de l’Àrea de 
Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres, amb relació 
a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
353-00347/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
353-00352/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 14.03.2022.
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Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla 
territorial sectorial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb 
relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00353/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», l’11.04.2022.

Compareixença en ponència d’Isabelle Anguelovski, en representació 
de Barcelona Lab de Justícia i Sostenibilitat Ambiental Urbana, amb 
relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00394/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 14.03.2022.

Compareixença en ponència de Joan Ramell, exalcalde de Torrelles 
de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, 
ambiental i social dels barris i viles
353-00404/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 14.03.2022.

Compareixença en ponència de Josep Canals, biòleg i urbanista, amb 
relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social 
dels barris i viles
353-00408/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de millora urba-
na, ambiental i social dels barris i viles», el 14.03.2022.
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Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre 
els objectius i les actuacions de la Direcció General
357-00336/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Infància, tinguda el 19.04.2022, 
DSPC-C 264.

Compareixença de la directora general d’Universitats, amb relació 
al Programa de millora i innovació en la formació de mestres davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
357-00402/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 267.

Compareixença de Toni Moreno, director del Centre de Recursos 
Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la 
Conducta, davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un 
Sistema Educatiu Inclusiu
357-00403/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 19.04.2022, DSPC-C 267.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Igualtat i Feminismes 
a la consellera de la Presidència
330-00089/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 50114/ Coneixement: 19.04.2022

A la Presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que, durant l’absència de la consellera d’Igualtat i Feminismes, senyora Tània Verge 
Mestre, des del dia 19 fins el dia 21 d’abril de 2022, mentre romangui fora de Cata-
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lunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, 
senyora Laura Vilagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 d’abril de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00090/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 50115/ Coneixement: 19.04.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, des del dia 
19 fins al dia 22 d’abril de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarrega el 
despatx del seu Departament al senyor Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conse-
ller de Polítiques Digitals i Territori.

Ben cordialment.

Barcelona, 12 d’abril de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2021
237-00003/13

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2021
237-00004/13

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 d’abril de 2022, d’acord amb l’ar-

ticle 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 139.9 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors, acorda: 

1. Aprovar l’informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2021 (tram. 237-00003/13).

2. Aprovar l’informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2021 (tram. 237-00004/13).

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2021 a 31.07.2021.
Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

    Crèdits inicials
Romanents 
Incorporats

Augments  
per 

transferències

Minoracions  
per 

trasferències
Altres 

modificacions
Crèdits 

definitius

Art. 10 8.470.545,60 0,00 344.000,00 -344.000,00 0,00 8.470.545,60

Art. 11 1.410.090,27 0,00 2.152.363,61 0,00 0,00 3.562.453,88

Art. 12 18.075.408,86 0,00 410.200,00 0,00 0,00 18.485.608,86

Art. 15 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

Art. 16 4.612.500,00 0,00 788.603,52 0,00 0,00 5.401.103,52

Art. 17 280.000,00 0,00 194.200,00 0,00 0,00 474.200,00

Cap. 1 32.938.544,73 0,00 3.889.367,13 -344.000,00 0,00 36.483.911,86

Art. 20 412.550,64 27.871,43 0,00 -75.000,00 0,00 365.422,07

Art. 21 1.500.577,56 79.226,47 0,00 -80.000,00 0,00 1.499.804,03

Art. 22 4.662.107,68 207.708,97 187.160,00 -619.611,12 0,00 4.437.365,53

Art. 23 3.778.600,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 3.718.600,00

Art. 24 221.750,00 28.346,96 0,00 0,00 0,00 250.096,96

Cap. 2 10.575.585,88 343.153,83 187.160,00 -834.611,12 0,00 10.271.288,59

Art. 48 16.138.200,00 0,00 0,00 -2.753.716,01 0,00 13.384.483,99

Cap. 4 16.138.200,00 0,00 0,00 -2.753.716,01 0,00 13.384.483,99

Art. 61 1.259.177,40 67.012,23 0,00 -70.000,00 0,00 1.256.189,63

Art. 62 846.200,00 0,00 0,00 -224.200,00 0,00 622.000,00

Art. 64 390.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 190.000,00

Art. 65 169.000,00 3.876,21 220.000,00 0,00 0,00 392.876,21

Art. 67 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Art. 68 616.629,40 40.543,55 180.000,00 -50.000,00 0,00 787.172,95

Cap. 6 3.318.006,80 111.431,99 400.000,00 -544.200,00 0,00 3.285.238,79

Art. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cap. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total   62.980.337,41 454.585,82 4.476.527,13 -4.476.527,13 0,00 63.434.923,23
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Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2021 a 31.07.2021.
Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

   
Crèdits 

definitius
    

Autoritzacions
Saldo 

Pressupost
      

Disposicions
  Saldo 

autoritzacions
Obligacions 

reconegudes
Saldo de 

disposicions

Art. 10 8.470.545,60 4.212.319,95 4.258.225,65 4.212.319,95 0,00 4.212.319,95 0,00

Art. 11 3.562.453,88 1.396.491,07 2.165.962,81 1.396.491,07 0,00 1.396.491,07 0,00

Art. 12 18.485.608,86 9.678.377,62 8.807.231,24 9.678.377,62 0,00 9.678.377,62 0,00

Art. 15 90.000,00 46.548,14 43.451,86 46.548,14 0,00 46.548,14 0,00

Art. 16 5.401.103,52 2.730.750,33 2.670.353,19 2.730.750,33 0,00 2.730.750,33 0,00

Art. 17 474.200,00 316.705,73 157.494,27 316.705,73 0,00 316.705,73 0,00

Cap. 1 36.483.911,86 18.381.192,84 18.102.719,02 18.381.192,84 0,00 18.381.192,84 0,00

Art. 20 365.422,07 381.235,57 -15.813,50 381.235,57 0,00 211.038,39 170.197,18

Art. 21 1.499.804,03 1.229.935,00 269.869,03 1.229.935,00 0,00 682.758,75 547.176,25

Art. 22 4.437.365,53 3.457.435,55 979.929,98 3.457.435,55 0,00 1.782.402,97 1.675.032,58

Art. 23 3.718.600,00 2.042.796,36 1.675.803,64 2.042.796,36 0,00 1.994.046,36 48.750,00

Art. 24 250.096,96 192.634,53 57.462,43 192.634,53 0,00 108.453,11 84.181,42

Cap. 2 10.271.288,59 7.304.037,01 2.967.251,58 7.304.037,01 0,00 4.778.699,58 2.525.337,43

Art. 48 13.384.483,99 8.085.995,66 5.298.488,33 8.085.995,66 0,00 8.085.995,66 0,00

Cap. 4 13.384.483,99 8.085.995,66 5.298.488,33 8.085.995,66 0,00 8.085.995,66 0,00

Art. 61 1.256.189,63 552.709,76 703.479,87 552.709,76 0,00 191.559,82 361.149,94

Art. 62 622.000,00 209.255,91 412.744,09 209.255,91 0,00 103.343,94 105.911,97

Art. 64 190.000,00 51.692,53 138.307,47 51.692,53 0,00 22.652,53 29.040,00

Art. 65 392.876,21 657.797,16 -264.920,95 654.149,01 3.648,15 158.679,38 495.469,63

Art. 67 37.000,00 14.232,41 22.767,59 14.232,41 0,00 6.053,07 8.179,34

Art. 68 787.172,95 455.307,70 331.865,25 455.307,70 0,00 59.316,70 395.991,00

Cap. 6 3.285.238,79 1.940.995,47 1.344.243,32 1.937.347,32 3.648,15 541.605,44 1.395.741,88

Art. 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 8 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total   63.434.923,23 35.712.220,98 27.722.702,25 35.708.572,83 3.648,15 31.787.493,52 3.921.079,31
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Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2021 a 31.12.2021.
Estat de modificacions de crèdit per article i capítol

    Crèdits inicials
Romanents 
incorporats

Ampliacions 
de crèdit

Augments  
per 

transferències

Minoracions  
per 

transferències

Altres 
modificacions 

de crèdit
Crèdits 

definitius

Art. 10 8.470.545,60 0,00 0,00 344.000,00 -344.000,00 0,00 8.470.545,60

Art. 11 1.410.090,27 0,00 0,00 2.152.363,61 -50.000,00 0,00 3.512.453,88

Art. 12 18.075.408,86 0,00 0,00 410.200,00 0,00 0,00 18.485.608,86

Art. 15 90.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 8.511,21 148.511,21

Art. 16 4.612.500,00 0,00 0,00 788.603,52 0,00 0,00 5.401.103,52

Art. 17 280.000,00 0,00 0,00 194.200,00 0,00 0,00 474.200,00

Cap. 1 32.938.544,73 0,00 0,00 3.939.367,13 -394.000,00 8.511,21 36.492.423,07

Art. 20 412.550,64 27.871,43 0,00 15.000,00 -75.000,00 0,00 380.422,07

Art. 21 1.500.577,56 79.226,47 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 1.499.804,03

Art. 22 4.662.107,68 207.708,97 0,00 191.160,00 -638.611,12 0,00 4.422.365,53

Art. 23 3.778.600,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 3.718.600,00

Art. 24 221.750,00 28.346,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.096,96

Cap. 2 10.575.585,88 343.153,83 0,00 206.160,00 -853.611,12 0,00 10.271.288,59

Art. 48 16.138.200,00 0,00 0,00 0,00 -2.753.716,01 0,00 13.384.483,99

Cap. 4 16.138.200,00 0,00 0,00 0,00 -2.753.716,01 0,00 13.384.483,99

Art. 61 1.259.177,40 67.012,23 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 1.256.189,63

Art. 62 846.200,00 0,00 0,00 0,00 -224.200,00 0,00 622.000,00

Art. 64 390.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 190.000,00

Art. 65 169.000,00 3.876,21 0,00 220.000,00 0,00 0,00 392.876,21

Art. 67 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Art. 68 616.629,40 40.543,55 0,00 180.000,00 -50.000,00 0,00 787.172,95

Cap. 6 3.318.006,80 111.431,99 0,00 400.000,00 -544.200,00 0,00 3.285.238,79

Art. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cap. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total   62.980.337,41 454.585,82 0,00 4.545.527,13 -4.545.527,13 8.511,21 63.443.434,44



BOPC 289
22 d’abril de 2022

4.90.05. Pressupost del Parlament 29 

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2021 a 31.12.2021.
Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol

   
Crèdits 

definitius Autoritzacions
Saldo 

Pressupost Disposicions

Saldo 
autorit-
zacions

Obligacions 
reconegudes

Saldo 
disposicions

Romanents 
anul·lats

Art. 10 8.470.545,60 7.764.097,96 706.447,64 7.764.097,96 0,00 7.764.097,96 0,00 706.447,64

Art. 11 3.512.453,88 3.060.401,20 452.052,68 3.060.401,20 0,00 3.060.401,20 0,00 452.052,68

Art. 12 18.485.608,86 16.945.006,55 1.540.602,31 16.945.006,55 0,00 16.945.006,55 0,00 1.540.602,31

Art. 15 148.511,21 107.165,52 41.345,69 107.165,52 0,00 107.165,52 0,00 41.345,69

Art. 16 5.401.103,52 4.973.465,00 427.638,52 4.973.465,00 0,00 4.973.465,00 0,00 427.638,52

Art. 17 474.200,00 450.355,18 23.844,82 450.355,18 0,00 450.355,18 0,00 23.844,82

Cap. 1 36.492.423,07 33.300.491,41 3.191.931,66 33.300.491,41 0,00 33.300.491,41 0,00 3.191.931,66

Art. 20 380.422,07 388.516,89 -8.094,82 388.516,89 0,00 365.709,80 22.807,09 14.712,27

Art. 21 1.499.804,03 1.248.115,69 251.688,34 1.248.115,69 0,00 1.062.953,10 185.162,59 436.850,93

Art. 22 4.422.365,53 4.045.219,31 377.146,22 4.045.219,31 0,00 3.596.951,69 448.267,62 825.413,84

Art. 23 3.718.600,00 3.546.482,33 172.117,67 3.546.482,33 0,00 3.491.910,18 54.572,15 226.689,82

Art. 24 250.096,96 233.830,00 16.266,96 233.830,00 0,00 219.122,08 14.707,92 30.974,88

Cap. 2 10.271.288,59 9.462.164,22 809.124,37 9.462.164,22 0,00 8.736.646,85 725.517,37 1.534.641,74

Art. 48 13.384.483,99 13.381.484,01 2.999,98 13.381.484,01 0,00 13.381.484,01 0,00 2.999,98

Cap. 4 13.384.483,99 13.381.484,01 2.999,98 13.381.484,01 0,00 13.381.484,01 0,00 2.999,98

Art. 61 1.256.189,63 813.858,60 442.331,03 813.858,60 0,00 631.343,24 182.515,36 624.846,39

Art. 62 622.000,00 218.366,63 403.633,37 218.366,63 0,00 217.144,80 1.221,83 404.855,20

Art. 64 190.000,00 62.505,92 127.494,08 62.505,92 0,00 57.976,12 4.529,80 132.023,88

Art. 65 392.876,21 656.858,60 -263.982,39 656.858,60 0,00 624.619,99 32.238,61 -231.743,78

Art. 67 37.000,00 33.488,13 3.511,87 33.488,13 0,00 25.860,11 7.628,02 11.139,89

Art. 68 787.172,95 474.541,26 312.631,69 474.541,26 0,00 231.364,90 243.176,36 555.808,05

Cap. 6 3.285.238,79 2.259.619,14 1.025.619,65 2.259.619,14 0,00 1.788.309,16 471.309,98 1.496.929,63

Art. 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Cap. 8 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total   63.443.434,44 58.413.758,78 5.029.675,66 58.413.758,78 0,00 57.216.931,43 1.196.827,35 6.226.503,01
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Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2021 a 31.12.2021.
Estat de despeses: procés de pagament per article i capítol

   
Obligacions 

reconegudes
Pagaments 

ordenats
Pendent 

d’ordenar
Pagaments 

efectius Pendent pagar Total pendent

Art. 10 7.764.097,96 7.764.097,96 0,00 7.764.097,96 0,00 0,00

Art. 11 3.060.401,20 3.060.401,20 0,00 3.060.401,20 0,00 0,00

Art. 12 16.945.006,55 16.945.006,55 0,00 16.945.006,55 0,00 0,00

Art. 15 107.165,52 107.165,52 0,00 107.165,52 0,00 0,00

Art. 16 4.973.465,00 4.973.465,00 0,00 4.973.465,00 0,00 0,00

Art. 17 450.355,18 450.355,18 0,00 450.355,18 0,00 0,00

Cap. 1 33.300.491,41 33.300.491,41 0,00 33.300.491,41 0,00 0,00

Art. 20 365.709,80 365.362,23 347,57 365.362,23 0,00 347,57

Art. 21 1.062.953,10 979.483,79 83.469,31 979.483,79 0,00 83.469,31

Art. 22 3.596.951,69 3.372.935,65 224.016,04 3.372.935,65 0,00 224.016,04

Art. 23 3.491.910,18 3.488.180,31 3.729,87 3.488.180,31 0,00 3.729,87

Art. 24 219.122,08 198.468,43 20.653,65 198.468,43 0,00 20.653,65

Cap. 2 8.736.646,85 8.404.430,41 332.216,44 8.404.430,41 0,00 332.216,44

Art. 48 13.381.484,01 13.381.484,01 0,00 13.381.484,01 0,00 0,00

Cap. 4 13.381.484,01 13.381.484,01 0,00 13.381.484,01 0,00 0,00

Art. 61 631.343,24 516.712,66 114.630,58 516.712,66 0,00 114.630,58

Art. 62 217.144,80 210.392,77 6.752,03 210.392,77 0,00 6.752,03

Art. 64 57.976,12 54.285,62 3.690,50 54.285,62 0,00 3.690,50

Art. 65 624.619,99 605.104,52 19.515,47 605.104,52 0,00 19.515,47

Art. 67 25.860,11 10.559,81 15.300,30 10.559,81 0,00 15.300,30

Art. 68 231.364,90 231.062,40 302,50 231.062,40 0,00 302,50

Cap. 6 1.788.309,16 1.628.117,78 160.191,38 1.628.117,78 0,00 160.191,38

Art. 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Cap. 8 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Total   57.216.931,43 56.724.523,61 492.407,82 56.724.523,61 0,00 492.407,82
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