
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil
250-00588/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució de suport al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil
250-00589/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició democràtica a Tunísia
250-00590/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers de la Generalitat 
consistent en una auditoria amb relació a les presumptes irregularitats dels darrers 
deu anys i en la reversió de l’infrafinançament estructural
250-00591/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el restabliment de serveis sanitaris a l’ABS de Caste-
llar del Vallès
250-00592/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la derogació definitiva del projecte del ramal i la subes-
tació de la línia de molt alta tensió a Santa Coloma de Farners i Riudarenes
250-00593/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’Observatori Català de la Família
250-00594/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport a les explotacions 
agrícoles
250-00595/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució de suport a Can Sampere de Premià de Mar
250-00596/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre la millora de la senyalització de les estacions d’auto-
busos interurbans
250-00598/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos afectats per la tempesta del se-
tembre del 2021 a la Terra Alta
250-00599/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assistència jurídica gratuïta en els casos de sostrac-
ció internacional de menors
250-00600/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària als Hostalets de Balenyà
250-00601/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la formació en habilitats davant l’aturada cardíaca 
sobtada
250-00602/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’adquisició de cascos de motocicleta per als agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00603/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de 
Barcelona
250-00604/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació de la regió d’emergències del Pirineu Oc-
cidental
250-00605/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la reducció del temps d’espera per a recollir les denún-
cies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00606/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’obligació de demanar cita prèvia per a presentar de-
núncies a les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00607/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la redacció del pla d’inspecció de mercaderies
250-00608/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el Pla general de seguretat de Catalunya
250-00609/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el grau en Radiologia Mèdica i Radioteràpia
250-00610/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la política d’arxius
250-00611/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou pla territorial de protecció civil 
de Catalunya
250-00612/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació dels plans d’emergència mu-
nicipal
250-00613/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la desaparició de menors tutelats per la Direcció Ge-
neral de Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00614/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, a Benifallet
250-00615/13
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari de Cardó
250-00616/13
Presentació: GP PSC-Units 17

Proposta de resolució sobre el suport a les jornades de memòria històrica de Be-
nifallet
250-00617/13
Presentació: GP PSC-Units 18

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris adscrits als cen-
tres penitenciaris
250-00618/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13
Presentació: GP VOX 20

Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13
Presentació: GP VOX 23

Proposta de resolució sobre l’escolarització de menors refugiats ucraïnesos
250-00621/13
Presentació: GP VOX 24

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria del 
Cos de Bombers
250-00622/13
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa educativa dels 
alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00624/13
Presentació: GP PSC-Units 29

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster universitari de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professi-
onal i Ensenyaments d’Idiomes
250-00625/13
Presentació: GP PSC-Units 30
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Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial de Badalona
250-00626/13
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre la creació de l’eix transversal de Ponent
250-00627/13
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les víctimes del fran-
quisme i el postfranquisme
250-00628/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 33

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el paper de la infermeria en el sistema de salut
300-00162/13
Presentació: GP JxCat 36

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les víctimes del delicte
300-00163/13
Presentació: GP JxCat 36

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques
300-00164/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics en el món rural
300-00165/13
Presentació: GP PSC-Units 37

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques aplicades en ma-
tèria d’acció climàtica
300-00166/13
Presentació: GP VOX 37

Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern
300-00167/13
Presentació: GP Cs 38

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomo-
nedes
300-00168/13
Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 38

Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari
300-00169/13
Presentació: GP CUP-NCG 38

Interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials
300-00170/13
Presentació: GP ERC 39

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de mobilitat
300-00171/13
Presentació: GP ERC 39

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Seguiment de la resolució 2381(2021) de l’As-
semblea Parlamentària del Consell d’Europa»
360-00013/13
Tramitació en Comissió 40

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2021
256-00022/13
Presentació: síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 40
Termini per a demanar la presentació de la Memòria 40
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
Adscripció de diputats del G Mixt 41

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13
Adscripció de diputats del G Mixt 41

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
Adscripció de diputats del G Mixt 41
Substitució de diputats 42

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13
Adscripció de diputats del G Mixt 42

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
Adscripció de diputats del G Mixt 42

Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13
Adscripció de diputats del G Mixt 43

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
Adscripció de diputats del G Mixt 43

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
Adscripció de diputats del G Mixt 43

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
Adscripció de diputats del G Mixt 44

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
406-00001/13
Adscripció de diputats del G Mixt 44

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
406-00005/13
Adscripció de diputats del G Mixt 44

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió dels Incendis 
Forestals
406-00006/13
Adscripció de diputats del GP Cs; G Mixt 45

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya
406-00007/13
Baixa de membres 45
Adscripció de diputats del GP ERC 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 104/XIV, sobre l’Escola Oficial d’Idiomes 
del Garraf
290-00083/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46
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Control del compliment de la Resolució 126/XIV, sobre l’oposició al tancament d’una 
línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
290-00102/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 127/XIV, sobre el tancament de línies de P3 
i la reducció de les ràtios als centres educatius del Baix Llobregat
290-00103/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 177/XIV per la qual s’aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018
290-00146/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49
Designació de la Comissió competent 52

Control del compliment de la Resolució 189/XIV relativa a l’Informe de fiscalització 
2/2021, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió eco-
nòmica dels centres docents públics, de l’exercici del 2018
290-00155/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 282/XIV, relativa a l’Informe de fiscalització 
12/2021, sobre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent 
a l’exercici del 2019
290-00233/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XIV, sobre el curs escolar 2021-2022
390-00019/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 56

Control del compliment de la Moció 47/XIV, sobre els projectes estratègics i de su-
port a les empreses
390-00047/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 59

Control del compliment de la Moció 56/XIV, sobre les polítiques de turisme
390-00056/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

Control del compliment de la Moció 60/XIV, sobre la situació de les persones sen-
se llar
390-00060/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 84/XIV, sobre les mesures per a posar fi a les 
llistes d’espera de les meses d’emergència i per a allotjar en habitatges les famílies 
amb infants
390-00084/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 67

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la situació de la dependència
354-00082/13
Acord sobre la sol·licitud 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la conselle-
ra de Drets Socials sobre la gestió de la Residència Ca n’Amell, de Premià de Mar
354-00110/13
Acord sobre la sol·licitud 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials i amb el conseller de Salut perquè informin sobre l’aplicació del Pla 
d’acció per a la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en 
situació de pandèmia per COVID-19
354-00113/13
Acord sobre la sol·licitud 70
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la gestió i infraocupació de les places per a persones amb 
Covid-19 de les residències de referència durant la crisi sanitària derivada de la 
pandèmia
354-00115/13
Acord sobre la sol·licitud 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller 
de Salut sobre la gestió i infraocupació de les places per a persones amb Covid-19 
de les residències de referència durant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
354-00116/13
Acord sobre la sol·licitud 70

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament de Drets So-
cials davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les mesures previstes 
per a reduir les llistes d’espera de la dependència
356-00342/13
Rebuig de la sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les mesures previstes per a reduir 
les llistes d’espera de la dependència
356-00343/13
Rebuig de la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Autonomia i Discapacitat da-
vant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les mesures previstes per a 
reduir les llistes d’espera de la dependència
356-00344/13
Rebuig de la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença d’Emilia Tarifa, presidenta de l’Associació de Famílies 
Nombroses de Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la situació de les famílies nombroses
356-00603/13
Rebuig de la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Raül Sánchez Flores, director de l’Associació de 
Famílies Nombroses de Catalunya, davant la Comissió de Drets Socials perquè in-
formi sobre la situació de les famílies nombroses
356-00604/13
Rebuig de la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Teodor Maria Jové Lagunas, president de l’Associ-
ació Promotora de la Fundació d’Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats, davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions i propostes de l’entitat 
amb relació a les polítiques educatives
356-00644/13
Sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença de Ruth Morillas Medina, presidenta de l’Associació 
de Famílies d’Alumnes de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme), davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre la necessitat d’agilitzar la construcció 
de l’edifici de l’escola
356-00657/13
Sol·licitud 72

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació 
a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona
355-00036/13
Substanciació 72

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actua-
ció del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la 
gestió de les acusacions particulars contra manifestants
355-00037/13
Substanciació 72
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’acu-
sació particular contra Marcel Vivet
355-00038/13
Substanciació 73

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la tra-
mitació d’expedients associats a la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la segu-
retat ciutadana
355-00053/13
Substanciació 73

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

Compareixença del secretari general d’Interior i el director general de la Policia da-
vant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’actuació del Departament d’Inte-
rior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
357-00093/13
Substanciació 73

Compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del Patrimoni 
Cultural Immaterial i president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia, davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre l’actualització de la legislació sobre ar-
queologia i patrimoni cultural immaterial
357-00191/13
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de l’associació L’Ateneu Divers davant la Co-
missió de Cultura per a informar sobre l’accessibilitat a la cultura per les persones 
amb capacitats diverses
357-00192/13
Substanciació 74

Compareixença d’una representació de Pimec Joves davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut que es desenvo-
lupen a Catalunya
357-00241/13
Substanciació 74

Compareixença d’una representació de Jove Cambra Internacional de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de 
joventut que es desenvolupen a Catalunya
357-00242/13
Substanciació 74

Compareixença d’una representació de l’Associació Independent de Joves Empresa-
ris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre 
les polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
357-00243/13
Substanciació 74

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 30
Convocada per al 10 de maig de 2022 75
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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 de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil
250-00588/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució de suport al Servei de Protecció de la Natura 
de la Guàrdia Civil
250-00589/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre el retrocés en la transició democràtica a 
Tunísia
250-00590/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.
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Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers 
de la Generalitat consistent en una auditoria amb relació a les 
presumptes irregularitats dels darrers deu anys i en la reversió de 
l’infrafinançament estructural
250-00591/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre el restabliment de serveis sanitaris a 
l’ABS de Castellar del Vallès
250-00592/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la derogació definitiva del projecte del 
ramal i la subestació de la línia de molt alta tensió a Santa Coloma 
de Farners i Riudarenes
250-00593/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.
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Proposta de resolució sobre l’Observatori Català de la Família
250-00594/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport a les 
explotacions agrícoles
250-00595/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució de suport a Can Sampere de Premià de Mar
250-00596/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la millora de la senyalització de les 
estacions d’autobusos interurbans
250-00598/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos afectats per la 
tempesta del setembre del 2021 a la Terra Alta
250-00599/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’assistència jurídica gratuïta en els 
casos de sostracció internacional de menors
250-00600/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària als Hostalets de 
Balenyà
250-00601/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la formació en habilitats davant l’aturada 
cardíaca sobtada
250-00602/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’adquisició de cascos de motocicleta 
per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00603/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre el Centre Educatiu de Justícia Juvenil 
Can Llupià, de Barcelona
250-00604/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la creació de la regió d’emergències del 
Pirineu Occidental
250-00605/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la reducció del temps d’espera per a 
recollir les denúncies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00606/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’obligació de demanar cita prèvia 
per a presentar denúncies a les comissaries del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00607/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la redacció del pla d’inspecció de 
mercaderies
250-00608/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.
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Proposta de resolució sobre el Pla general de seguretat de Catalunya
250-00609/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre el grau en Radiologia Mèdica i 
Radioteràpia
250-00610/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la política d’arxius
250-00611/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou pla territorial de 
protecció civil de Catalunya
250-00612/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació dels plans 
d’emergència municipal
250-00613/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la desaparició de menors tutelats per la 
Direcció General de Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00614/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.05.2022 al 18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, 
a Benifallet
250-00615/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Joaquim Palade-

lla Curto, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització de 
la Cova del Dos, a Benifallet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Amb l’arribada de les tropes franquistes a Vinaròs després de l’ofensiva d’Aragó 

de 1938, i el replegament republicà al marge esquerre de l’Ebre, Benifallet es trobà 
a un dels fronts que va acabar sent més actius de la Guerra Civil.

De fet, descomptades les operacions de diversió respecte de l’ofensiva principal, 
efectuades per la 45a Divisió republicana al sector d’Amposta, Benifallet es va tro-
bar al sector sud de l’ofensiva republicana del 25 de juliol de 1938, que va donar lloc 
a la llarga i cruenta Batalla de l’Ebre.

És en aquest context, el dels combats de la Batalla de l’Ebre, que una part de la 
població de Benifallet es va refugiar dels intercanvis artillers i dels bombardejos 
aeris a espais propers percebuts com a segurs: al balneari de Cardó i a la Cova del 
Dos.

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 estudiar, mitjançant el Memorial 

Democràtic, la possibilitat de senyalitzar l’ús espontani com a refugi, per part de 
la població de Benifallet, de la Cova del Dos, i la seva possible inclusió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Joaquim Paladella Curto,  

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari 
de Cardó
250-00616/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Joaquim Palade-

lla Curto, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la senyalització del 
Convent i Balneari de Cardó, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb l’arribada de les tropes franquistes a Vinaròs després de l’ofensiva d’Aragó 

de 1938, i el replegament republicà al marge esquerre de l’Ebre, el terme municipal 
de Benifallet es trobà a un dels fronts que va acabar sent més actius de la Guerra 
Civil.

De fet, descomptades les operacions de diversió respecte de l’ofensiva principal, 
efectuades per la 45a Divisió republicana al sector d’Amposta, Benifallet es va tro-
bar al sector sud de l’ofensiva republicana del 25 de juliol de 1938, que va donar lloc 
a la llarga i cruenta Batalla de l’Ebre.

És en aquest context, el dels combats de la Batalla de l’Ebre, que una part de 
la població de Benifallet es va refugiar dels intercanvis artillers i dels bombarde-
jos aeris a espais propers percebuts com a segurs: al balneari de Cardó i a la Cova 
del Dos.
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Durant la Guerra Civil el balneari va ser una de les seus de les Brigades Interna-
cionals, i el 1938 s’hi va establir un hospital d’urgència de l’Exèrcit de la República, 
coincidint amb la Batalla de L’Ebre.

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 estudiar, mitjançant el Memorial 

Democràtic, la possibilitat de senyalitzar l’ús espontani com a refugi, per part de la 
població de Benifallet, del Convent i Balneari de Cardó, el fet que s’hi va establir un 
hospital d’urgència de l’Exèrcit de la República durant la Batalla de l’Ebre, i el fet 
que va ser una de les seus de les Brigades Internacionals, així com a avaluar la seva 
possible inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Joaquim Paladella Curto,  

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el suport a les jornades de memòria 
històrica de Benifallet
250-00617/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Joaquim Palade-

lla Curto, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el suport a les jornades 
de memòria històrica de Benifallet, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Acabada la Guerra Civil, aproximadament mig milió de republicans espanyols i 

catalans es trobaven a l’exili, a França. L’1 de setembre de 1939 Alemanya envaeix 
Polònia i, quan al juny de 1940 França és derrotada per les tropes de l’Alemanya 
nazi, queden en territori francès aproximadament uns 140.000 republicans espa-
nyols, entre els quals, òbviament, també molts catalans. L’abandó de les autoritats 
franquistes, connivents amb el destí que esperava a aquestes persones sota el règim 
nazi, va suposar que molts homes i dones es veiessin sotmesos a la deportació a 
camps de concentració alemanys, i que fossin emprats per realitzar treballs forçats 
tant en el sistema alemany de treballs forçats, com en el sistema de treballs forçats 
de la França de Vichy.

Milers de republicans espanyols van morir als camps de Ravensbrück, Mauthau-
sen i Gusen. Més d’un miler eren catalans, entre aquests, el benifalletenc Francisco 
Margalef Treig. Havia estat deportat a Mauthausen el 13 d’agost de 1940 i va ser 
assassinat a Gusen l’11 de juliol de 1942. També van patir deportació als camps na-
zis els benifalletencs Antonio Povill Trilla, deportat a Mauthausen el 3 de març de 
1941 i alliberat el 5 de maig de 1945 en aquest camp; Tomas Salaet Artiola, deportat 
a Mauthausen el 12 de desembre de 1940 i alliberat a Sankt Lambrecht el 5 de maig 
de 1945, i Joaquin Cid Pasanau, deportat a Aurigny el 5 de juny de 1944 i alliberat 
a París l’1 d’agost de 1944.
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Per recuperar la seva memòria, l’Ajuntament de Benifallet s’ha posat en contacte 
amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de parti-
cipar en el projecte «Stolpersteine», pedres de la memòria, per mantenir per sempre 
més el record i treure de l’oblit i fer justícia històrica amb les persones que van ser 
deportades als camps de concentració, víctimes del nazisme i del feixisme.

Alhora, l’Ajuntament de Benifallet ha programat unes jornades de memòria 
històrica que s’estendran entre el 14 i el 16 d’octubre del 2022, amb un programa 
provisional que inclou la presentació del llibre «Quatre deportats benifalletencs», 
i conferències sobre el camp de Vernet, sobre l’Organització Todt i sobre el Partit 
Sindicalista (al que pertanyia algun dels deportats), entre d’altres debats i activitats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya demana que el Govern de la Generalitat de Catalu-

nya, en col·laboració amb el Memorial Democràtic, faciliti i presti suport, en la for-
ma que estimi oportuna, a la celebració de les jornades de memòria històrica orga-
nitzades per l’Ajuntament de Benifallet, que tindran lloc al municipi entre el 14 i el 
16 d’octubre del 2022.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Joaquim Paladella Curto,  

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris 
adscrits als centres penitenciaris
250-00618/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris adscrits als centres 
penitenciaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La plantilla de personal que presta els seus serveis professionals als centres pe-

nitenciaris de Catalunya és de 5.341 persones, incloent-hi el personal que depèn del 
Departament de Salut i del Departament d’Educació i que presta els seus serveis, 
efectivament, als centres penitenciaris

La mitjana d’edat dels funcionaris és de prop de 50 anys, si bé la diferència en-
tre els diferents col·lectius varia en diferent graus en les diferents categories profes-
sionals que composen els cossos dels centres penitenciaris. Així subalterns, cossos 
d’encarregats, especialistes d’oficis, oficials de cuina, oficis electricistes, netejadors, 
subalterns i tècnics administratius la mitjana d’edat és de 60 o més anys.

El Decret 365/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula la segona activitat 
dels cossos penitenciaris, estableix que els funcionaris en segona activitat passen 
a ocupar llocs de genèric/a o bé de genèric/a àrea mixta prestacions en els centres 
penitenciaris. L’article segon preveu que es pugui passar a segona activitat a partir 
dels 57 anys, si s’acompleixen els requisits que s’hi estableixen (tenir problemes de 
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salut o bé 25 anys o més d’antiguitat en llocs bases o intermedis en unitats d’interior 
o mixta. Actualment, hi ha 66 persones treballadores que ocupen llocs de segona 
activitat i hi ha setze expedients de segona activitat en tràmit.

Les places que es poden ocupar en segona activitat, actualment, als centres peni-
tenciaris de Catalunya, són 73, llocs de genèric/a d’oficina o genèric/a d’àrea mixta 
de prestacions.

Per tant, veient aquestes dades es fa necessari una nova regulació de la segona 
activitat per tal de poder donar solucions a les situacions especials dels centres pe-
nitenciaris.

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. Modificar el Decret 365/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula la segona 

activitat dels cossos penitenciaris, en el sentit de modificar els aspectes següents: 
1.1. Derogar la limitació de la segona activitat a tenir acreditats 25 anys d’anti-

guitat atès que és l’edat del personal funcionarial el que determina la necessitat de 
la segona activitat i no pas l’antiguitat en el treball.

1.2. Modificar el redactat de l’article 4.2 per a detallar de forma específica que la 
segona activitat es podrà desenvolupar en qualsevol Departament de la Generalitat, 
d’acord amb les vacants disponibles a la Relació de Llocs de Treball de cada Depar-
tament i no únicament en centres penitenciaris.

2. Redactar, en el termini màxim de tres mesos, un catàleg de llocs de treball 
comprensiu dels treballs de la Generalitat que podrien ser susceptibles de ser ocu-
pats per funcionaris de centres penitenciaris en situació de segona activitat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 52160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la situación de sequía en 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
En febrero del año 2022, la Agencia Catalana del Agua (ACA), declaraba el estado 

de prealerta por sequía en los embalses del sistema Ter-Llobregat, en la cabecera del 
Llobregat y en la unidad de Prades-Llaberia. A la vez, mantenía la alerta en el ám-
bito del Fluviá-Muga en el Alt Empordá. De esta manera, esta situación ha termina-
do afectando a prácticamente 5,5 millones de personas que viven en 119 municipios 
distintos de nuestra región, suponiendo el 73% del total de la población en Cataluña.

Cabe resaltar que esta medida ha sido precedida por una disminución paulatina 
de los recursos hídricos en el año 2021, debido a una evolución bajista de las métri-
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cas pluviales. Específicamente, según datos del Servicio de Meteorología de Cata-
luña, la reducción de la pluviometría desde 1950 se sitúa en alrededor de un 10%, 
habiendo ocurrido escenarios de sequía similares a los actuales a mediados de la 
primera década del siglo xxi, y entre los años 2017 y 2018.

En este sentido, como resultado de las reiteradas coyunturas de sequías en el 
conjunto de España y en Cataluña, nos encontramos ante consecuencias estructura-
les que afectan al desarrollo económico y social de nuestra región. Por consiguiente, 
estos impactos pueden ser categorizados en consecuencias a nivel económico, social 
o medioambiental.

Entre estos desafíos, cabe destacar: 
1. Los daños a las producciones agrícolas y ganaderas. Reducción de la oferta 

de alimentos y subsiguiente subida de precios al consumo.
2. Los daños al hábitat y fauna salvaje. Pérdida de biodiversidad y aumento del 

riesgo de incendios difíciles de controlar.
3. Los daños a la cohesión comunitaria y aumento de las tensiones políticas y 

sociales intra e interregionales.
4. Escasez de agua potable y empeoramiento de su calidad, impacto pernicioso 

en la salubridad pública, empeoramiento de la salud emocional, y aumento de en-
fermedades infecciosas.

5. Reestructuraciones sociales, migraciones internas y transformaciones estruc-
turales de modelos de producción económica e interacción social.

En este contexto, teniendo en cuenta el objetivo de mitigar los impactos a corto, 
medio y largo plazo de los mencionados procesos de sequía, resulta fundamental 
distinguir entre las denominadas «sequías meteorológicas» y las «sequías inducidas/
construidas».

Por una parte, nos referimos a «sequías meteorológicas» cuando estas son con-
ducidas por ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo 
determinado. Por tanto, se trata de situaciones en las que la función política trata 
mayoritariamente de gestionar y mitigar la problemática y no de prevenirla. Por el 
contrario, nos referimos a «sequías inducidas/construidas» cuando nos encontramos 
ante sequías agrícolas conducidas por una errónea planificación de la actividad eco-
nómica agrícola, y sequías hidrológicas derivadas de defectuosas gestiones públi-
co-políticas de los recursos hídricos y la actividad humana.

Dado este contexto, la errática gestión de los recursos hídricos por parte de la 
Generalidad, ha permitido que las «sequías meteorológicas» se agraven por efectos 
derivados de acciones u omisiones de los poderes políticos, debido a problemas de 
planificación, prevención y gestión del agua por parte de las administraciones pú-
blicas de Cataluña.

Por ejemplo: los recursos presupuestarios destinados a la Agencia Catalana del 
Agua (el ACA) son casi un 20% menores que en el año 2007, la dotación presupuesta-
ria del Ente de Abastecimiento de Agua de Ter Llobregat apenas ha aumentado respec-
to a los presupuestos de 2020, y los recursos económicos destinados al Instituto Catalán 
de Investigación del Agua han disminuido respecto al anterior ejercicio presupuestario.

Además, es importante señalar que, en el año 2021, solamente se ejecutó el 
27,23% del presupuesto planificado para inversiones en infraestructuras de agua re-
lacionadas con el abastecimiento y el saneamiento de la misma.

En general, una jerarquización errónea de prioridades, una dañina desorienta-
ción legislativa de la Generalidad, y una ignorancia voluntaria de los problemas del 
campo, incentivan a que nuestro Grupo Parlamentario planteé medidas políticas en-
cuadradas en dos ejes principales de actuación: 

1. Previsión, prevención y planificación: 
Es necesario aumentar los esfuerzos destinados a prevenir los impactos de las se-

quias, y mejorar la planificación del uso de los recursos hídricos en el corto, medio y 
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largo plazo. Aunque las sequías de toda índole sean difíciles de predecir, es impor-
tante reducir al máximo las posibilidades de inducir «sequías construidas» por mala 
gestión y planificación, sobre todo en el ámbito del sector primario y zonas urbanas.

2. Gestión, adaptación y mitigación: 
Resulta fundamental establecer las medidas adecuadas de contención y gestión 

de los impactos derivados de los diferentes tipos de sequías mencionados. Asimis-
mo, desde las administraciones públicas se tiene que fomentar la adaptación de los 
sectores económicos a situaciones de sequía, proporcionado herramientas para que 
empresas y trabajadores puedan adaptarse a diferentes contingencias climáticas y 
desarrollar su actividad económica dentro de la máxima normalidad posible.

En conclusión, desde VOX apostamos por una gestión y planificación responsa-
ble del uso de los recursos hídricos en nuestra región. La Generalidad de Cataluña 
tiene que reorientar su actividad política hacia los problemas reales de los ciudada-
nos de Cataluña, y, por tanto, asegurar el bienestar sanitario, económico y social 
en todas las contingencias meteorológicas que se puedan dar en nuestro territorio.

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. Mejorar, modernizar y aumentar las infraestructuras de renovación, reutiliza-

ción, y desalación de agua, expandiendo la capacidad de almacenamiento y abaste-
cimiento de las mismas.

2. Potenciar fuentes alternativas de suministro de agua como las aguas de pozos 
y caudales regenerados. Se diseñará y ejecutará un programa especial de fomento de 
recursos hídricos no convencionales, y se implantarán medidas urgentes para mejo-
rar la situación relativa a la contaminación de los acuíferos de Cataluña.

3. Atender las demandas hidráulicas de los sectores económicos, en especial del 
sector primario de Cataluña. Se mantendrán reuniones periódicas con representan-
tes de estos sectores, y se trazará una línea de actuación política para resolver los 
problemas de los trabajadores y empresarios de la Cataluña rural, en relación a la 
situación de abastecimiento y uso de agua.

4. Apoyar y fomentar desde Cataluña la creación de un Plan Hidrológico Nacio-
nal. El agua es un recurso de todos los españoles y se debe asegurar que llega a to-
dos los rincones de la Nación mediante la interconexión de todas las cuencas. Para 
ello, se apoyará desde la Generalidad el diseño y la aplicación de un nuevo Plan Hi-
drológico Nacional bajo los principios de solidaridad y bien común.

5. Elaborar un plan estratégico de mejora de las cadenas de distribución hídrica, 
con el objetivo de reducir las actuales pérdidas de agua durante todo el proceso de 
tratamiento, almacenamiento y suministro.

6. Hacer uso de los fondos Next Generation para: 
– Apostar por la implementación negociada y acordada de nuevos avances téc-

nicos/tecnológico entorno a sistemas de regadío en el sector económico primario.
– Paliar pérdidas económicas derivadas de procesos de sequía mediante presta-

ciones compensatorias públicas de índole monetario.
7. Promover la depuración de todas las aguas residuales en Cataluña. El objetivo 

a medio y largo plazo será el de instaurar depuradoras en la mayoría de ciudades y 
pueblos con el objetivo de reducir el desperdicio de agua, sobre todo, durante perio-
dos de contingencias de catástrofes naturales.

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos; portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 52161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a las zonas de bajas emi-
siones en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 21 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(TSJC), anulaba la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Barcelona que apro-
bó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en diciembre de 2019. En consecuencia, el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña, han anunciado una bate-
ría de recursos legales de casación en contra de la decisión del TSJC bajo el supuesto 
pretexto de tratarse de una sentencia política que no contempla adecuadamente la 
normativa relativa a la calidad del aire, y el derecho a la salud de los vecinos.

Asimismo, la Generalidad de Cataluña acordaba el día 18 de marzo implantar 
Zonas de Bajas Emisiones en los municipios catalanes de más de 20.000 habitan-
tes. En efecto, siendo la fecha límite de implantación el 31 de diciembre de 2025, 
esta decisión supone que Cataluña contará con más ZBE que las que obliga la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Técnicamente, según la mencionada Ley, las ZBE se definen como equivalente al 
ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, 
dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de 
acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire 
y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto, conforme a la cla-
sificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Vehículos vigente.

Por consiguiente, debido al carácter invasivo y agresivo de la regulación de las 
ZBE, es posible inferir numerosas implicaciones, consecuencias y externalidades 
negativas de la misma.

Primero, en términos puramente económicos, la rápida implantación de ZBE pue-
de producir un efecto pernicioso en la competencia y en el desarrollo de mercado de 
diferentes sectores económicos. Este efecto disruptivo puede tener implicaciones en 
términos de eficiencia económica ya que mina la capacidad de numerosos negocios 
empresariales de desarrollar su actividad comercial y productiva adecuadamente sin 
interferencias dentro de un entorno de libertad de empresa y libre mercado.

Además, la irrupción de ZBE supone un fuerte impacto negativo para la econo-
mía de los titulares de los vehículos afectados. De igual manera, las restricciones 
de movilidad sujetas a las ZBE, pueden implicar pérdidas económicas muy severas 
debido a mermas y disminuciones de la productividad de los negocios afectados di-
recta o indirectamente por la normativa.

Segundo, en términos sociales, las ZBE conforman medidas profundamente dis-
criminatorias con personas socio-económicamente vulnerables. La limitación per-
sonal de movilidad acaba afectando particularmente a aquellos que no tienen la 
capacidad para renovar el vehículo por uno con distintivo ambiental, lo que acaba 
repercutiendo nocivamente en el transcurrir diario de las familias más vulnerables 
de nuestra región.
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Por otra parte, resulta fundamental recalcar la necesidad de producir informes 
veraces, rigurosos, y detallados, acerca de un análisis coste-beneficio –con datos 
actualizados y rigurosos–, que contemple el impacto de la implantación o aumento 
de áreas ZBE, en la calidad del aire, pérdidas económicas a nivel empresarial y re-
caudatorio, consecuencias a nivel social, y una comparativa con alternativas regula-
torias menos restrictivas e invasivas.

En conclusión, estas restricciones de movilidad vehicular se encuadran dentro de 
unas medidas con carácter penalizador, prohibitivo y restrictivo, anulando propues-
tas menos invasivas como la creación de una estructura de incentivos y ayudas para 
renovar la flota de vehículos u otras normativas de diferente índole.

Así, en un escenario económico inflacionario, con perspectivas económicas des-
favorables, y un entorno regulatorio asfixiante, resulta necesario repensar la idonei-
dad de las ZBE desde un punto de vista objetivo, científico e interdisciplinar, para 
adecuar la normativa vigente a las necesidades y demandas de la ciudadanía en un 
contexto de urgencia social.

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. Retirar las acciones y trámites legales iniciados contra la anulación de la Or-

denanza Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ejecutada por el TSJC en la sen-
tencia número 972/2022.

2. Anular el acuerdo por la calidad del aire de Cataluña, relativo a la «tercera 
cimera de la qualitat de l’aire del 18 de març de 2022». Se reducirán los planes de 
expansión y ampliación de la cobertura de ZBE al mínimo legal impuesto por la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

3. Realizar estudios de impacto socioeconómico de ZBE en base al análisis rea-
lizado por la sentencia 972/2022 del TSJC.

4. Realizar en menos de 6 meses un informe con medidas alternativas a las 
ZBE que tengan en consideración la actual coyuntura económica.

5. Introducir ayudas directas para renovar la flota vehicular de negocios y parti-
culares. Se priorizará a demandantes en situación económica vulnerable.

6. Impulsar medidas compensatorias para aquellos negocios y particulares que 
han visto su actividad profesional y económica afectada por las restricciones de mo-
vilidad introducidas por la normativa climática vigente en Cataluña 

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos; portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’escolarització de menors refugiats 
ucraïnesos
250-00621/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 52189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

to, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la escolarización de meno-



BOPC 302
9 de maig de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 25 

res ucranianos refugiados en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La invasión de la Federación Rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha tenido 

consecuencias devastadoras como la muerte de miles de civiles, la destrucción de 
ciudades enteras, la falta de suministros básicos para la población, el desplazami-
ento interno de más de 7,7 millones de personas y la huida del país de más de 5,2 
millones de personas, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Unión Europea alcanzó un acuerdo el 3 de marzo para aplicar la Directiva 
2001/55/CE de Protección Temporal para acoger a refugiados ucranianos, coordinar 
e intercambiar información entre todos los Estados miembros y emplear una «pla-
taforma de solidaridad» para calcular sus capacidades de acogida y el número de 
personas que disfrutan de protección temporal en sus territorios. Actualmente, más 
de la mitad de los expatriados han sido acogidos por Polonia –2,9 millones de perso-
nas– seguido de Moldavia, Rumanía, Hungría, y Eslovaquia, que han acogido entre 
355.000 y 777.600 refugiados que huían de las fronteras ucranianas.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estimó recientemente 
que en España habían llegado unos 134.000 ucranianos aproximadamente. Tras el 
inicio del proceso de acogida, una de las primeras actuaciones llevadas a cabo por 
el Gobierno ha sido la escolarización inmediata de los menores refugiados ucrania-
nos. Su distribución se concentra principalmente en Cataluña, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Andalucía. En nuestra región, a fecha 4 de abril el Govern afirmó que 
había 2.365 menores ucranianos refugiados escolarizados.

Desde la llegada de refugiados a Cataluña –a día de hoy unos 19.000– el Depar-
tament d’Educació puso en marcha un Protocolo para garantizar su escolarización 
mediante el procedimiento de «matrícula viva», contando con la colaboración de las 
Oficinas Municipales de Escolarización o las Comisiones de Garantías de Admisión 
en la asignación de plazas. Asimismo, el Departamento de Educación garantizó que 
los alumnos más pequeños iban a tener soporte personalizado y a los de mayor edad 
se les iba a ayudar a integrarse a través de aulas de acogida. También previó que, 
si fuera necesario, Educación incorporaría más profesionales de apoyo emocional, 
orientadores o trabajadores sociales para ayudar a todos los menores y sus familias.

Sin embargo, la realidad ha sido desbordante y los problemas son múltiples: 
alumnos que, además de todos los traumas asociados a la guerra, son incapaces de 
seguir las materias por la barrera idiomática; niños que se ven relegados a las Aules 
d’Acollida, sometiéndose a un proceso de inmersión al catalán sin tener ningún co-
nocimiento del idioma. Es una insensatez incorporar, por ejemplo, cinco niños que 
no saben hablar ni castellano ni catalán ni inglés en una clase de 4º de ESO, puesto 
que la comunicación con ellos es imposible. La frustración de los pobres niños al 
sentirse aislados después de todo lo que han sufrido es terrible; la impotencia de los 
sobrecargados profesores, enorme; la impotencia de los directores de centro a quie-
nes el Departamento les ha trasladado toda la responsabilidad, sin acompañamiento 
de recursos, es angustiosa. De nada sirve que pasen unas horas en l’aula d’Acollida 
para que les den unos baños de catalán, o que el Departament de Cultura destine 
500.000 euros para reforzar programas de dinamización, fomento y formación en 
catalán a las personas refugiadas, teniendo en cuenta además que su estancia en Ca-
taluña será temporal.

Así pues, es conveniente contratar a personal de refuerzo con conocimiento de 
ucraniano, que además se puede localizar entre los refugiados que han llegado a 
Cataluña, dándoles a su vez una posibilidad para realizarse como personas después 
de vivir el drama de la guerra.
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El pasado miércoles 30 de marzo tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Edu-
cación del Ministerio junto con los Consejeros de Educación, en la que se validó 
el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los Es-
tudiantes ucranianos desplazados. En este Plan se prevé la creación de materiales 
educativos en ucraniano y en español y su puesta a disposición de las comunidades 
autónomas, así como la acogida temporal de docentes procedentes de Ucrania para 
prestar apoyo a los alumnos y alumnas ucranianos en los centros educativos, entre 
otras medidas.

Hasta que el Plan de Contingencia se implante de manera total y efectiva con 
los fondos pertinentes, urge dar respuesta a estos menores y poner solución a sus 
necesidades de aprendizaje, de adaptación y de soporte emocional y psicoeducativo 
que día a día estudian en las escuelas catalanas, para no frenar aún más el proceso 
educativo que iniciaron en su país natal que se ha visto truncado por la guerra.

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: Asegurar un proceso de adaptación efectivo de los menores ucranianos 

escolarizados mediante la contratación de personal docente y de apoyo psicoeduca-
tivo que tenga nociones de ucraniano.

Segundo: Acelerar la acogida temporal de docentes procedentes de Ucrania para 
prestar apoyo a los alumnos ucranianos en los centros educativos.

Tercero: Dar cobertura suficiente de clases en español en las escuelas para alcan-
zar el conocimiento necesario que facilite la integración de los menores refugiados 
ucranianos.

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos; portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció 
respiratòria del Cos de Bombers
250-00622/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

calá 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 traçabilitat dels equips de protecció res-
piratòria del Cos de Bombers, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 6 i següents del Reglament del Parlament, va sol·licitar, el passat 9 de 
març d’enguany, còpia del registre dels equips de protecció respiratòria on constés 
la marca, el model, el número de sèrie, l’any de fabricació, la data caducitat i les re-
visions que han passat.

El Conseller d’Interior, el proppassat 13 d’abril, afirmava en resposta parlamen-
tària que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments no 
disposa d’un sistema de gestió que permeti la traçabilitat dels equips de protecció 
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respiratòria i, per aquest motiu no podien aportar la totalitat de la documentació que 
aquest grup parlamentari demanava.

En canvi, sí que aportaven les marques i models d’espatllera, així com la seva 
distribució per regions d’emergència o servei d’adscripció.

Creiem absolutament necessari, més encara arran de les informacions aparegu-
des en diversos mitjans de comunicació en relació amb les deficiències en els equips 
de respiració del Cos de Bombers, posar en marxa un sistema de gestió que permeti 
la traçabilitat d’aquests.

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 posar en marxa, en un termini mà-

xim de 3 mesos, un sistema de gestió que permeti la traçabilitat dels equips de pro-
tecció respiratòria del Cos de Bombers.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
educativa dels alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Beatriz Silva 

Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució per combatre la bretxa educativa de la infància gitana, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Si néixer en un entorn desafavorit condiciona el futur social, econòmic i educa-

tiu d’una criatura, néixer en una família gitana encara ho determina més. Es calcula 
que un 89% dels infants de famílies gitanes viuen sota el llindar de la pobresa da-
vant del 29% de la resta de la població. En un 46% dels casos es tracta de pobresa 
severa, cosa que implica que viuen en famílies que no poden fer front a despeses 
bàsiques com alimentació, subministraments o habitatge. El nombre de nens i nenes 
gitanes que viuen en barraques o infrahabitatges que no reuneixen les condicions 
mínimes és també molt més elevat que el de la resta de la infància en situació de 
pobresa. A més, tenen greus dificultats per accedir a activitats extraescolars, llibres 
i materials indispensables per aconseguir l’èxit educatiu.

L’abandó escolar és un dels principals problemes que s’enfronten. Es calcula que 
un 64% de l’alumnat gitano no acaba els estudis obligatoris davant del 13% del con-
junt de la població. El confinament i les mesures de distanciament social van poten-
ciar l’absentisme escolar que es va cronificar sumant-se als problemes afegits que ja 
s’enfrontaven amb la bretxa digital. Si ja era difícil per als nens i nenes de famílies 
més desafavorides seguir la seva educació en línia per la manca de dispositius, en 
el cas de la infància gitana la situació va ser molt més dramàtica perquè un 79% de 
llars gitanes no compta amb cap tipus d’ordinador o tablet i la majoria tampoc no 
tenen accés a Internet.
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A aquests factors se suma una dificultat afegida: el baix nivell educatiu dels pa-
res i mares per donar-los suport, ja que només un 17% de la població gitana més 
gran de 16 anys ha completat els estudis d’ESO o superiors i els índexs d’analfabe-
tisme són més alts. Encara que disposin dels equips adequats, no tenen les capacitats 
per utilitzar-los ni per ajudar els seus fills i filles a seguir el ritme escolar. Aquests 
nens i nenes depenien del suport que els proporcionava l’educació presencial i les 
classes de reforç que van desaparèixer de la nit al dia deixant-los en mans d’un en-
torn que no disposa de recursos materials ni humans per ajudar-los a entendre les 
matèries i seguir el ritme escolar.

Dos anys després de l’inici de la pandèmia, és urgent abordar mesures de xoc 
per recuperar l’alumnat gitano que ha abandonat prematurament l’escolarització ar-
ran de la pandèmia, però també són urgents accions estructurals centrades en la 
prevenció.

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) Garantir que les diferents respostes del Govern a la crisi social i econòmica 

derivada de la Covid-19 incorporin una estratègia específica en relació amb els nens, 
nenes i adolescents gitanos que abordi aspectes específics com l’abandonament es-
colar prematur, l’accés a materials didàctics i llibres de text, dispositius informàtics 
i materials indispensables per a aconseguir l’èxit educatiu.

2) Impulsar un pla de detecció i actuació sobre les situacions de risc que estan 
afectant infants i adolescents gitanos i un pla de xoc per recuperar l’alumnat gitano 
que ha abandonat les aules desplegant mesures específiques de reforç escolar i de 
suport educatiu que permetin combatre les situacions provocades per la pandèmia, 
així com de prevenció.

3) Implementar un programa pilot específic per garantir l’accés a tots els infants 
de famílies gitanes a l’etapa 0-3 indispensable per anivellar i combatre les diferèn-
cies socials i educatives, posant a disposició els recursos necessaris per a la creació 
de noves places púbiques addicionals.

4) Impulsar un programa de mentoria que posi en valor l’èxit educatiu d’altres 
joves gitanos que serveixin de referent però que tingui també en compte aspectes 
socials i doni visibilitat a la minoria gitana des d’un aspecte positiu que posi en va-
lor la riquesa de la diversitat.

5) Reservar places de formació professional per a adolescents i joves de famílies 
gitanes tal com es fa amb les places universitàries, posant els recursos pressuposta-
ris a tal efecte.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Beatriz Silva Gallardo, 

diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00624/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la 
creació d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econòmic a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La indústria és, sense cap mena de dubte, un dels motors econòmics del nostre 

país.
El pes de la indústria al conjunt del PIB català es situa al voltant del 19% i repre-

senta un 23%, més o menys, del conjunt del PIB industrial de tot l’Estat.
Malauradament aquest pes en la nostra economia, així com en la del conjunt 

d’Espanya, no es veu reflectida en les prioritats pressupostàries dels governs de la 
Generalitat des del 2010.

Tant és així, que l’evolució del pressupost dels programes de suport a la indústria 
han passat de 165.968.750 € l’any 2010 a 50.420.987 € a l’any 2022. És a dir, una di-
ferència de -115.547.763 €, el que representa un 69,6% menys. Això representa que a 
l’any 2010 es destinava a indústria 22,23 € per persona i l’any 2020, 6,51 €.

No sembla casual que en els darrers mesos hem vist com empreses industrials 
de diferents sectors productius han anunciat tancaments i acomiadaments, deixant a 
l’atur a moltíssims treballadors i treballadores, davant la passivitat i manca de lide-
ratge per part del Govern de la Generalitat.

Tot i així, els fons Next Generation ens posen davant d’una gran oportunitat per 
mobilitzar les nostres potencialitats i capacitats humanes i territorials. Per modernit-
zar i reactivar el conjunt de la nostra indústria en termes d’ús de les noves tecnolo-
gies, recerca i desenvolupament, retenció del talent, l’economia verda... És necessari 
un govern ambiciós que prioritzi i aposti per a la indústria a Catalunya, si volem 
crear llocs de treball de qualitat i estables en el nostre teixit econòmic.

És imprescindible que els poders públics liderem la col·laboració público-priva-
da per tal d’impulsar nous instruments que garanteixin el futur del sector industrial 
al nostre país.

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 plantejar la creació, en un termini 

màxim de sis mesos, d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econò-
mic a Catalunya, amb lideratge públic-privat i orientat a definir i proposar les estra-
tègies tractores per tal de garantir el futur de la indústria al nostre país.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster 
universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes
250-00625/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
nombre d’universitats que imparteixen el màster de formació del professorat de se-
cundària i l’oferta anual de places que ofereixen del 2017 a ençà, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del curs 2009-2010, el màster universitari en Formació del Professorat 

d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenya-
ments d’Idiomes (MUFPS) s’ha impartit, cada curs acadèmic, de forma coordinada, 
entre les universitats del sistema universitari de Catalunya (SUC) que l’imparteixen 
i el Departament de Recerca i Universitats.

Mitjançant Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 
cada curs s’estableix la planificació i l’organització d’aquest màster universitari, amb 
la voluntat d’incidir en la consolidació d’una oferta de grups i especialitats d’aquests 
estudis, que permeti una programació acadèmica estable, que repercuteixi en la mi-
llora de la seva qualitat acadèmica i de la seva eficiència i que atengui, també, en el 
context actual, a la realitat professional corresponent. En relació amb aquest qües-
tió, s’ha de tenir present que el sistema universitari de Catalunya ha de garantir la 
disponibilitat dels recursos econòmics, humans i materials (espais docents, plantilla 
de professorat, finançament...) necessaris per fer front a l’oferta que se’n determini i 
preservar la qualitat de la formació universitària corresponent, d’acord amb els pa-
ràmetres establerts, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, en el marc del procés de verificació dels estudis.

En aquest sentit, s’ha considerat, d’una banda, ajustar el màxim possible l’oferta 
a les diverses especialitats del MUFPS a la demanda obtinguda, d’acord amb les da-
des de preinscripció i matrícula corresponents. I, de l’altra, intentar donar resposta a 
les necessitats de professorat del sistema educatiu de Catalunya, informades pel De-
partament d’Educació. Tot i així, s’observa, que el nombre de sol·licituds rebudes du-
rant l’any 2021 han estat moltes més, amb un total de 4.808 sol·licituds, que les pla-
ces disponibles per poder fer el màster durant el mateix any, amb un total de 1.880.

Cal destacar, però, que el passat 24 de març el Govern de la Generalitat va anun-
ciar que s’ampliaran les places del màster per ser professor de secundària de manera 
online. Serà de cara al curs 2023-24 i es farà telemàticament a la UOC. Es preveu 
arribar a augmentar en un miler l’oferta en aquelles especialitats amb més dèficit de 
professorat.

En relació al cost de la matrícula per cursar el Màster de formació de professo-
rat de secundària, el preu del crèdit del màster, per a les universitats públiques i la 
UOC, s’estableix a partir de l’aprovació per part del Govern del decret que fixa els 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

Pel que fa a les universitats privades, el preu del màster l’estableixen el seus òr-
gans de govern propis. Per tant, d’acord a allò establert en el Decret 300/2021, de 
29 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats pú-
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bliques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022, 
el preu del crèdit dels màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professio-
nals regulades és de 27,67 € a les universitats públiques, i de 34,06 € a la Universi-
tat Oberta de Catalunya. Per últim, el Departament d’Educació no atorga ajuts per 
al pagament del màster als docents de la borsa de treball que es puguin contractar.

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. Ampliar progressivament l’oferta presencial de places del Màster en Formació 

de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professio-
nal i Ensenyament d’Idiomes per tal d’equiparar-la amb el nombre de sol·licituds re-
budes cada curs amb l’objectiu de garantir una bona preparació del futur professorat 
que ha de respondre a les necessitats educatives del sistema educatiu de Catalunya, 
i d’evitar també que cap professor/a es quedi sense poder fer el màster l’any que ha 
fet la sol·licitud.

2. Elaborar un mapa on hi consti el nombre de professorat que ha obtingut el 
màster de formació del professorat de secundària en altres comunitats autònomes.

3. Establir un sistema de beques o ajuts destinat al professorat que els requerei-
xi per efectuar el pagament del màster, sigui presencial o online, i especialment als 
docents de la borsa de treball.

4. Fer una oferta equilibrada de places presencials del Màster en Formació de 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes en el territori, a les diferents universitats catalanes, per tal 
de garantir el necessari equilibri territorial.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial 
de Badalona
250-00626/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

Viñuales Elías, diputat, Helena Bayo Delgado, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la creació de nous jutjats al partit judicial de Badalona, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El partit judicial de Badalona en l’actualitat dona servei a una població de 

275.000 habitants, corresponent a les poblacions de Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i Montgat.

Composen el partit judicial de Badalona els següents òrgans jurisdiccionals: una 
oficina del Deganat, vuit partits de primera instància, cinc jutjats d’instrucció i un 
jutjat de violència sobre la dona, disseminats en tres edificis i ubicacions diferents.
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L’Ordre JUS/1415/2018, per la qual es publica l’Acord entre el CGPJ i el Minis-
teri de Justícia per a la determinació del sistema de mesurament de la càrrega de 
treball dels òrgans judicials, estableix la càrrega òptima de treball pels jutjats penals 
en 500 assumptes anuals.

De les dades obtingudes del propi Departament, és de veure que els Jutjats de 
Badalona generen uns 1000 expedients que es deriven als Jutjats penals de Barce-
lona des dels jutjats de instrucció més uns 300 expedients derivats del Jutjat de Vi-
olència sobre la dona.

Per altra banda, cal tenir en compte que la totalitat dels 28 jutjats penals de Bar-
celona, superen amb escreix (amb percentatges entre el 20 al 50% més d’assumptes) 
els mòduls marcats pel CGPJ.

Així mateix, els jutjats de primera instància (civils) també acumulen una gran 
quantia d’assumptes, gairebé triplicant el nombre d’assumptes que estableix l’ordre 
citada anteriorment.

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. Fer els tràmits necessaris per tal de poder crear dos nous jutjats penals i un 

d’execucions al partit judicial de Badalona.
2. Fer els tràmits necessaris per tal de poder crear dos nous jutjats de primera 

instància al partit judicial de Badalona.
3. Crear un servei d’actes de comunicació i execució.
4. Realitzar les obres per reformar els edificis existents per tal de poder dotar 

d’espais aquests nous jutjats.
5. Redactar un estudi sobre les característiques d’un nou solar on ubicar de forma 

concentrada tots els òrgans judicials del partit judicial de Badalona.
6. Reunir-se amb l’Ajuntament de Badalona a fi i efecte de consensuar un solar 

que reuneixi les característiques que sorgeixin de l’estudi assenyalat en l’apartat an-
terior.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Ru-

bén Viñuales Elías, Helena Bayo Delgado, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats,  
GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació de l’eix transversal de Ponent
250-00627/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució per la creació de l’eix transversal de Ponent, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric en comunicacions viàries, 

principalment pel que respecta a la vertebració nord-sud de la comarca.
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L’eix que hauria de vertebrar les Garrigues és la C-233. Fa anys que està encallat 
el tram entre Soleràs i La Granadella, el qual per la seva orografia té un cost molt 
elevat d’execució i no ens consta que hi hagi plans per aquesta. Aquesta carretera es 
caracteritza per ser estreta, amb pendents fortes i un traçat molt sinuós, característi-
ques que fan que ni la població ni els transports de serveis la utilitzin.

Per aquest motiu, les vies que presenten un major ús i exerceixen d’eix vertebra-
dor de la comarca són les següents: 

– Eix transversal de Ponent: Castelldans - Cogul - Granyena - Torrebesses.
– Eix de les Garrigues Altes: Albagés - Torms - Bellaguarda.
Aquestes dues vies són de titularitat municipal, però en realitat se’n fa un ús co-

marcal. De la seva sobreutilització se’n deriva un major desgast i actualment es tro-
ben en molt mal estat. Actualment, els municipis per on passa la via es fan càrrec 
del seu manteniment.

És per això que els municipis de les Garrigues Altes reclamen la creació de l’Eix 
transversal de Ponent, ja que aquesta via ja es trobava recollida com a via estructu-
rant primària al Pla Territorial Parcial de Ponent del 2007 i permetria connectar la 
plana d’Urgell amb les Terres de l’Ebre: des de l’A-2 a Bellpuig, seguint el traçat de 
la C-233, passant per l’AP-2 a les Borges Blanques, seguint per la C-233 i per una 
carretera local fins a Torrebesses on enllaçaria amb la C-12 fins a Maials. Per tant, 
aquest Eix transversal de Ponent permetria també la vertebració nord-sud de la co-
marca, des de la capital fins a les Garrigues Altes i el Segrià Sec.

L’alliberament de peatge de l’AP-2, i el nou accés previst a Castelldans represen-
ta un canvi en la mobilitat a Ponent. És per aquest motiu que cal aprofitar aques-
ta nova via d’altra capacitat gratuïta per vertebrar les comunicacions a la plana de 
Lleida amb la finalitat de millorar la mobilitat, l’activitat econòmica i revertir el 
despoblament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear una taula de treball entre la Generalitat, la Diputació de Lleida, el Con-

sell Comarcal i els municipis afectats per establir un calendari de reunions per a 
afrontar el dèficit històric en carreteres a les Garrigues Altes.

2. Pactar amb els municipis afectats la cessió de la titularitat de les diverses vies 
municipals per a la creació de l’Eix transversal de Ponent.

3. Establir, de manera urgent i en coordinació amb els municipis afectats, un pla 
de manteniment i millora mentre no s’efectuï el canvi de titularitat.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les 
víctimes del franquisme i el postfranquisme
250-00628/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 52736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

na, Maria Jesús Viña i Ariño, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-



BOPC 302
9 de maig de 2022

3.10.25. Propostes de resolució 34

talunya, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Montserrat Vinyets Pagès, 
diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i les víctimes 
del franquisme i post-franquisme, per tal que sigui substanciada davant del Ple del 
Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys de la dictadura franquista i durant els anys de la Transi-

ció, gairebé 200 persones van ser assassinades en mans de les forces policials con-
duïdes per l’aparell repressor polític i policial de l’Estat espanyol. Centenars de per-
sones víctimes de l’aparell coordinat post-franquista, i que ha quedat durant molts 
anys impune i per tant, sense depurar ni assumir les responsabilitats que pertocaven 
per aquesta violència policial exercida en contra de la població innocent que lluitava 
i sortia als carrers per reivindicar el retorn dels drets i les llibertats democràtiques.

Una de les moltes víctimes del tardo-franquisme és l’independentista Gustau 
Adolf Muñoz de Bustillo Gallego. Membre de les Joventuts del Partit Comunista 
d’Espanya (internacional), que quan assistia l’any 1978 a una manifestació alterna-
tiva que el Govern civil de Barcelona havia declarat il·legal, i amb només 16 anys 
fou assassinat per un policia de paisà, abatut per l’esquena al Carrer Ferran de Bar-
celona. Des de llavors i fins a l’actualitat, cada 11 de setembre, es ret homenatge a 
Gustau Muñoz en el lloc on va ser assassinat; un espai on hi ha una placa de marbre 
lligada amb brides a uns barrots de ferro i envoltada per rams de flors.

El seu cas, com molts d’altres, no s’han resolt, no s’ha fet justícia i els actors res-
ponsables han quedat impunes. Una situació d’impunitat que esperem que canviï 
amb la implicació de la justícia argentina per tal que es faci justícia contra els crims 
de lesa humanitat comesos i es condemni als responsables polítics i materials dels 
fets, així com la depuració de les corresponents responsabilitats de les autoritats 
polítiques espanyoles. En aquest sentit, celebrem que la justícia argentina adme-
tés a tràmit la querella contra l’Estat espanyol interposada per la família de Gustau 
Muñoz. Un cas que no és aïllat i que no podia quedar exclòs de la justícia argentina, 
independentment que en el moment dels fatídics fets fos durant el post-franquisme.

Entre els responsables d’aquests crims de lesa humanitat està l’ex Ministre d’In-
terior Rodolfo Martín Villa que, malgrat que el tribunal corresponent ha admès a 
tràmit el recurs de la defensa de l’ex Ministre contra el seu processament, restem a 
l’espera de la decisió judicial respecte els recursos que properament s’interposaran 
per part de l’acusació. Martín Villa continua sent el responsable polític de tots els 
assassinats comesos durant l’època del post-franquisme i Transició, ja que era el mà-
xim responsable del braç de l’aparell repressor policial.

És per això que, considerem que és de justícia que el mateix ex Ministre d’Interi-
or Martín Villa renunciï a la Medalla d’Or de Barcelona atorgada injustament en el 
seu dia, malgrat que el Tribunal de Justícia de Catalunya resolgués la revocació de 
la decisió presa per part de l’Ajuntament de Barcelona el 2017 de retirar-li.

Totes les persones que han mort durant aquest període de la nostra història no 
han de ser només recordades en la nostra memòria col·lectiva, sinó que també cal 
actuar i fer polítiques de reparació, de justícia i de no repetició.

Cal que continuem exigint l’assumpció de responsabilitats per part de l’Estat es-
panyol per en la repressió, i també una actitud de disculpa, revisió i rescabalament 
pels crims comesos pel franquisme i durant el post-franquisme i la Transició a tra-
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vés de la promoció, com s’està duent a terme, de la justícia universal sobre aquests 
crims de lesa humanitat.

Per tot això, és necessari que continuem impulsant polítiques de memòria i ini-
ciatives legislatives per condemnar aquest crims, reconèixer les víctimes i fer la re-
paració que es mereixen i correspon. Alhora, cal dignificar aquells espais públics 
on es reconeix i commemora la memòria de les persones que van ser assassinades 
injustament per la repressió.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya ratifica l’acord adoptat el juliol del 2016 a través de 

la Resolució 271/XI del Parlament de Catalunya sobre la persecució dels crims del 
franquisme i acorda de nou, per tant, que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
es personi com a acusació i part perjudicada en la causa oberta a l’Argentina contra 
els crims del franquisme instruïda per la jutgessa Maria Romilda Servini de Cubría.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Donar suport a tota la família de Gustau Muñoz, assassinat a trets per les 

forces d’ocupació als carrers de Barcelona, per al personament com a acusació a la 
querella argentina contra els crims del franquisme i l’ex-ministre Martín Villa, in-
corporant-hi així el cas de Gustau Muñoz.

3. Reconèixer la tasca de les organitzacions, l’Ajuntament de Barcelona i els 
ciutadans i ciutadanes que amb la seva perseverança han aconseguit que Martín 
Villa, màxim responsable de la repressió policial i política durant la Transició, hagi 
renunciat a la Medalla d’Or de Barcelona. Renúncia que s’ha produït després d’una 
sentència d’un tribunal que revocava la decisió de retirar-la per part de l’Ajuntament 
l’any 2017. Una sentència i un tribunal que ha prioritzat, una vegada més, la impu-
nitat i la repressió davant la lluita per a la preservació de la memòria democràtica, 
la reparació i la no repetició.

4. Dur a terme totes les actuacions adreçades a exigir la depuració de tots els 
responsables que formaven part de l’aparell policial, polític i judicial durant la dic-
tadura i el postfranquisme de la Transició.

5. Reconèixer i acompanyar totes les persones, familiars i organitzacions que, 
durant més de 40 anys, han mantingut viu el record de Gustau Muñoz.

6. Exhibir un element de record, com a acte d’homenatge a Gustau Muñoz i a les 
altres víctimes de la violència policial i de l’extrema dreta durant el postfranquisme 
i de suport a l’exigència de depuració de responsabilitats penals per als crims i vio-
lacions dels drets humans comesos al llarg de la Transició, incidint, a través de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a que garanteixi la preservació de la placa de marbre 
actual, i en el cas que no sigui possible, vetllar per a la col·locació d’un element en 
memòria a Gustau Muñoz en el número 34 del carrer Ferran, on va ser assassinat, in-
corporant, si escau, la placa d’aquest edifici a la col·lecció patrimonial del MUHBA.

7. Reafirmar el compromís amb el reconeixement i ampliació de drets a les vícti-
mes del franquisme i la repressió i a les seves famílies, sota una efectiva política de 
veritat, justícia, reparació i deure de memòria com a garantia de no repetició.

8. Instar el Govern de l’Estat espanyol a desplegar els mecanismes necessaris 
per investigar la responsabilitat política i penal de l’ex Ministre Martín Villa en els 
crims de lesa humanitat comesos, en el mateix sentit que estableix la moció parla-
mentària 11/2022, aprovada el 3 de març de 2022 pel Parlament Basc.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus. Maria Je-
sús Viña i Ariño, GP ERC; Jaume Alonso-Cuevillas y Sayrol, GP JxCat; Montser-
rat Vinyets Pagès, GP CUP-NCG; Jordi Jordan Farnós, GP ECP, diputats



BOPC 302
9 de maig de 2022

3.20. Interpel·lacions 36

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el paper de la infermeria en el sistema 
de salut
300-00162/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53920 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el paper de la infermeria en el sistema de 
salut, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 
11 i 12 de maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el paper de la infermeria en el sistema de salut.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les víctimes del delicte
300-00163/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53968 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les víctimes del delicte, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 11 i 12 de 
maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’atenció a les víctimes del delicte.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques
300-00164/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53969 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques del Govern, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 11 i 
12 de maig de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre les polítiques turístiques del Govern.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics en el món 
rural
300-00165/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53970 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics al món 
rural, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 
11 i 12 de maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre l’accés als serveis bàsics al món rural.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques 
aplicades en matèria d’acció climàtica
300-00166/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 54018 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las consecuencias de las 
políticas aplicadas en materia de acción climática, para que sea sustanciada en el 
Pleno que debe celebrarse los próximos días 10, 11 y 12 de Mayo de 2022, con el 
siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre las consecuencias de las políticas aplicadas en 
materia de acción climática.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
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Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern
300-00167/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54061 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 a 12 de maig de 2022, 
amb el text següent: 

– Sobre el balanç d’un any de mal govern.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de 
les criptomonedes
300-00168/13

PRESENTACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 54064 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat l’abordar el fenomen de 
les criptomonedes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 10, 11 i 12 de maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les criptomonedes.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022

Joan Carles Gallego i Herrera
Diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari
300-00169/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 54077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari català, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 11 i 12 de maig 
de 2022, amb el text següent: 
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– Sobre el sistema ferroviari català.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP 

CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials
300-00170/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 54079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre inversions empresarials a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10, 11 i 12 
de maig, amb el text següent: 

– Sobre les inversions empresarials a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als 
modes de mobilitat
300-00171/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 54080 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre seguretat viària en relació als diferents modes 
de mobilitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 10, 11 i 12 de maig, amb el text següent: 

– Sobre seguretat viària en relació als diferents modes de mobilitat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Seguiment de la resolució 
2381(2021) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa»
360-00013/13

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2021
256-00022/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 52842 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 03.05.2022

La Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2021 pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de 
la Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord 
amb l’article 189 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 10.05.2022 al 
30.05.2022).
Finiment del termini: 31.05.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2022.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/267172021.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/275489219.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52629 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52631 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Empresa 
i Treball.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52632 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Fascicle segon
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SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 52735 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica el 
següent canvi d’adscripció de diputats a la Comissió d’Igualtat i Feminismes.

Alta: Ruben Wagensberg Ramon 
Baixa: Marta Vilalta i Torres 

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52633 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Educació.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52634 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, Mixt, d’acord 

amb el que estableix l’article 4.1 del Reglament, que preveu el deure dels diputats de 
pertànyer, com a mínim, a una comissió i l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat membre de la 
Comissió d’Acció Climàtica.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52635 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de Drets Socials.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52637 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió del Síndic de 
Greuges.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52636 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52638 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Ale-
jandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
406-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52640 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el 
Racisme Institucional i Estructural.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL G MIXT

Reg. 52639 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió 
dels Incendis Forestals
406-00006/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; G MIXT

Reg. 51792; 52641 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

Reg. 51792

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de la 
Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Reg. 52641

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi de 
la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

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

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 52796 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

Reg. 52796

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

d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat J. Lluís Salvadó Tenesa ha estat donat de baixa com a membre de la Co-
missió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 52312; 52797 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.05.2022

Reg. 52312

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

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

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 52797

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

d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Jaume Butinyà i Sitjà ha estat designat membre i portaveu del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric 
de l’Estat amb Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 104/XIV, sobre l’Escola 
Oficial d’Idiomes del Garraf
290-00083/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52179 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 104/XIV del 
Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Oficial d’Idiomes del Garraf (tram. 290-
00083/13), us informo del següent:

En primer lloc, cal posar de manifest que segons la informació que consta als 
Serveis Territorials d’Educació a Barcelona Comarques, l’Escola Oficial d’Idiomes 
del Garraf s’ubica en el mateix espai de l’Institut Baix a Mar. Aquest Institut s’ha 
reubicat recentment tenint en compte les millores que comportava la nova ubicació.

Els espais i instal·lacions compartits entre diferents serveis educatius és una fór-
mula de convivència que funciona en diverses ciutats i serveis. Cal tenir en compte 
que ambdós serveis comparteixen espais en diferents marcs horaris, cosa que per-
met l’optimització dels recursos públics, fomentar les relacions i potenciar les siner-
gies entre els centres de secundària i les escoles oficials d’idiomes.

En segon lloc, concretament sobre el projecte de construcció d’una Escola Oficial 
d’Idiomes a la comarca del Garraf, s’informa que, segons consta als Serveis Territo-
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rials d’Educació a Barcelona Comarques i a l’Ajuntament del Garraf, actualment no 
consta cap cessió de solar per part de l’Ajuntament destinat a la citada construcció.

Per últim, amb tot l’exposat i després de la seva valoració, per part del Departament 
d’Educació i els Serveis Territorials d’Educació a Barcelona Comarques aquesta cons-
trucció no es considera una actuació prioritària ni està planificada per al curs 2021-2022.

Barcelona, 26 d’abril de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 126/XIV, sobre l’oposició 
al tancament d’una línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de 
Llobregat
290-00102/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52180 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 126/XIV, sobre 
l’oposició al tancament d’una línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobre-
gat (tram. 290-00102/13), us informo del següent:

En primer lloc, en relació a l’establert a l’apartat a) sobre la revocació de la de-
cisió de tancar una línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat), el Departament d’Educació no té arguments objectius que justifiquin la 
reobertura de la segona línia de l’Escola Nadal en aquesta promoció. A continuació 
s’exposen els fets i les dades que justifiquen aquesta decisió:

La preinscripció del curs de P3 als centres educatius de Sant Feliu de Llobregat 
pel curs 2021-2022 va tenir el resultat següent:
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Les xifres de la matrícula de l’alumnat del primer curs del segon cicle d’educació 
infantil –a data 31 de gener de 2022– són les següents:

Tenint en compte aquestes dades, es pot comprovar que el segon grup de l’Escola 
Nadal va quedar totalment buit a la preinscripció. Veient la matrícula actual de I3 
a Sant Feliu de Llobregat, es comprova que hi ha vacants en totes les escoles públi-
ques, excepte a l’Escola Miquel Martí i Pol. El centre concertat Bon Salvador també 
va perdre el concert d’una unitat d’I3.

Actualment doncs hi ha 57 places vacants en total a les escoles de Sant Feliu de 
Llobregat –22 vacants en els centres concertats i 35 en els centres públics–. Per tant, 
amb aquestes dades es conclou que actualment no hi ha una necessària justificació 
per augmentar l’oferta de places de l’Escola Nadal.

En segon lloc, en relació a l’establert al punt b), sobre la reducció de les ràtios 
als centres educatius de Sant Feliu de Llobregat per a garantir sostenibilitat i equi-
tat dels centres al municipi, inclosa l’Escola Nadal, s’informa que en la planificació 
pel curs 2022-2023 la ràtio a I3 serà de 20 alumnes enlloc de 25, a tots els centres 
públics del municipi. Per tant, es tornarà a obrir la segona línia de l’Escola Nadal.

Per últim, en relació al compliment del punt c), s’informa que després del procés 
de preinscripció ja hi va haver una reunió amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat, la direcció de l’Escola Nadal i els representants dels pares i mares del centre 
on es va explicar la situació.

En la Taula de Planificació Local amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat –realitzada el dia 12 de novembre de 2021– es va repassar la situació actual de 
la matrícula i també la planificació del curs 2022-2023, on s’anunciava la baixada 
de ràtio a I3 de 25 a 20 alumnes en els centres públics, pel curs 2022-2023. Tam-
bé l’obertura de nou de la segona línia de P3 de l’escola Nadal pel curs 2022-2023. 
S’informa que es va arribar a un acord amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
sobre els punts exposats.

Barcelona, 26 d’abril de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 127/XIV, sobre el tancament 
de línies de P3 i la reducció de les ràtios als centres educatius del 
Baix Llobregat
290-00103/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52260 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 127/XIV, sobre el 
tancament de línies de P3 i la reducció de les ràtios als centres educatius del Baix 
Llobregat (tram. 290-00103/13), us informo del següent:

Tot i que la davallada de natalitat a la zona escolar del Baix Llobregat aquests 
últims anys ha comportat tancaments de grups per manca d’alumnat, l’oferta inicial 
per al curs 2022-2023 al Baix Llobregat s’incrementa en 10 grups respecte l’oferta 
inicial del curs 2021-2022.

Aquest increment de grups permet donar resposta a la reducció de places del pri-
mer nivell d’educació infantil de primer cicle. S’ha reduït a 20 places per grup a tots 
els grups dels centres públics, amb l’objectiu de poder fer una millor distribució de 
l’alumnat per evitar la segregació escolar i millorar l’atenció de l’alumnat.

Barcelona, 27 d’abril de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 177/XIV per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018
290-00146/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 49093 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 177/XIV per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018 
(tram. 290-00146/13), us trameto adjunt l’informe de la Intervenció General.

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

Annex
Per tal de donar compliment a la Resolució 177/XIV del Parlament, per la qual 

s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2018 in-
formo del següent:

1. Caldria continuar avançant en la implementació d’un procediment sistemàtic 
de conciliació dels saldos comptables i pressupostaris de l’AGC i de la resta del sec-
tor públic que permetés presentar uns estats consolidats complets. La consolidació 
dels comptes és un procés complex que afecta un volum d’entitats molt considerable 
i que, necessàriament s’ha de desenvolupar per fases.

L’any 2018 es va presentar per primer cop la liquidació pressupostària consolida-
da dels ingressos i les despeses del conjunt d’entitats incloses en el Compte General, 
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es a dir, d’acord amb l’article 80 del TRLFPC, les entitats participades majoritària-
ment directament o indirecta per la Generalitat o les seves entitats, els pressupostos 
de les quals s’aprovin per mitjà de la llei de pressupostos de la Generalitat, i també 
els consorcis i les fundacions adscrites.

L’any 2019 s’han presentat per primer cop els estats comptables financers conso-
lidats de l’anomenat sector públic administratiu (AGC, SCS i EEAA).

Per a l’exercici 2021 es preveu l’elaboració dels estats comptables financers con-
solidats del perímetre Compte General, i també abans de 2024 es preveu la conso-
lidació del conjunt d’entitats consolidables en compliment del termini previst en la 
disposició transitòria tercera de l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabi-
litat de la Generalitat de Catalunya.

2. El sector públic administratiu hauria de finalitzar les tasques de comprova-
ció,  actualització i sistematització de les dades de l’inventari de la Generalitat per 
poder disposar d’un inventari actualitzat i conciliar-lo amb els registres comptables 
de l’immobilitzat.

La Intervenció General és conscient de la necessitat d’avançar en la integració 
de la comptabilitat i els inventaris gestionats per la Direcció General del Patrimoni 
i, durant l’exercici 2020, s’ha constituït un grup de treball amb la Direcció General 
esmentada per tal de dissenyar i desenvolupar la integració de la informació relativa 
als edificis i terrenys en l’inventari en el sistema corporatiu de Gestió Patrimonial 
de la Generalitat (GPG) i el sistema corporatiu de comptabilitat (GECAT). Durant 
2021 i 2022 continuen els treballs, que d’una banda actualitzen el valors comptables 
dels edificis i terrenys registrats en el balanç a partir de la informació disponible en 
el GPG, i per altra banda s’implementen els circuits de relació entre GPG i GECAT 
que garantiran la seva actualització.

3. L’Administració de la Generalitat hauria d’elaborar un llistat d’antiguitat de 
drets pendent de cobrament d’exercicis tancats de forma que es pogués fer un segui-
ment adequat dels deutes de dubtós cobrament, es depuressin els imports que ha-
guessin prescrit i dotés la provisió corresponent.

No es registra la provisió perquè la Intervenció General no coneix l’antiguitat 
dels drets pendents de cobrament, informació que gestiona l’Agència Tributària de 
Catalunya. S’ha realitzat durant el 2020 uns controls per part de la Intervenció Ge-
neral per tal de determinar l’import i l’antiguitat dels drets pendents. Als comptes 
de l’any 2021 es registrarà aquesta provisió.

4. La IGC hauria d’actualitzar l’estimació del deute del saldo compensatori de 
diversos trams de les autopistes C-31, C-32 i C-33 a 31 de desembre del 2018 amb la 
informació inclosa en els comptes anuals auditats de les concessionàries.

En el compte 413 de creditors per obligacions meritades de 2019 s’ha registrat un 
total de 223,5 M€ corresponents als imports acumulats derivats dels compromisos as-
sumits per l’administració de la Generalitat, en virtut de modificacions introduïdes en 
els contractes de concessions administratives per a la construcció, conservació i explo-
tació de diversos trams de les autopistes de peatge C-31, C-32 i C-33. Aquest import va 
ser abonat al concessionari amb càrrec al pressupost de 2020. També es van provisionar 
54 M€ l’exercici 2019 corresponents a compromisos relatius a inversions del Conveni 
Maresme. En l’exercici 2021 s’ha procedit a abonar als concessionaris una liquidació 
provisional derivada de la finalització de la concessió a 31/08/2021 per import de 94M€.

5. El pressupost de despeses de l’Administració de la Generalitat i en particular 
del CatSalut hauria de contenir crèdit suficient i adequat per atendre totes les despe-
ses previsibles i ineludibles. La insuficiència pressupostària condiciona l’adequada 
gestió administrativa i comptable del pressupost.

Malgrat compartir que es tracta d’una pràctica inadequada l’existència de des-
pesa realitzada i no imputada en la liquidació del pressupost per manca de crèdit 
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disponible, cal dir que es tracta de despeses identificades que consten en el registre 
de factures i en els comptes 413 (creditors per obligacions meritades) de la compta-
bilitat financera de la Generalitat, SCS i ICS, i que es tenen en compte en el càlcul 
del dèficit en comptabilitat nacional corresponent a l’exercici en què es realitzen.

Habitualment aquest fet es produeix sobretot en els crèdits destinats a concerts 
sanitaris i a farmàcia del CatSalut, i també al capítol II del pressupost de l’Institut 
Català de la Salut, que han estat insuficients per registrar la totalitat de la despesa 
generada en cada exercici en aquests conceptes, la qual cosa comporta haver de re-
gistrar en el compte de creditors per obligacions pendents d’imputar al pressupost, 
el saldo d’obligacions sense cobertura pressupostària al tancament de cada exercici. 
Com sigui que la dotació pressupostària anual d’aquestes partides ha de cobrir la 
desviació de l’exercici anterior, cada any es manifesta aquesta insuficiència pressu-
postària.

6. En la comptabilització de diversos ingressos i despeses l’Administració de la 
Generalitat hauria de fer un ús adequat dels diferents articles i conceptes pressu-
postaris, perquè estiguin degudament classificats i poder millorar la correcció de la 
liquidació del pressupost.

Respecte els criteris d’enregistraments incorrectes en diverses aplicacions pres-
supostàries, cal indicar que s’ha liquidat en general segons el criteri establert en el 
pressupost inicial aprovat per Llei, que no sempre és el més idoni un cop es disposa 
de la documentació acreditativa de l’operació. Es constata que no són xifres signifi-
catives ni altera el resultat global de la liquidació del pressupost, atès que en tots els 
supòsits les operacions han estat enregistrades.

7. La Llei de pressupostos inclou la participació dels ens locals en els ingressos 
de l’Estat mitjançant l’aprovació de diferents partides pressupostàries en el pressu-
post d’ingressos i despeses. Aquesta participació en els ingressos de l’Estat al 2018 
va ser de 3.476,95 M€ que, d’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya (LPGC), va tenir un tractament pressupostari. Seria recomanable que, en 
el futur, s’establís un tractament no pressupostari per a aquests fons, i així s’evitaria 
desfigurar les xifres del pressupost.

És cert que aquests recursos podrien considerar-se de naturalesa extrapressu-
postària per a la Generalitat, però caldria que la llei de pressupostos establís aquest 
procediment i no s’aprovessin els crèdits inicials amb aquest concepte.

8. L’Administració de la Generalitat hauria d’impulsar la modificació dels es-
tatuts d’aquells consorcis i fundacions en què tingués participació per determinar 
l’Administració d’adscripció.

L’impuls i tramitació de les modificacions estatutàries necessàries per adaptar-se 
a la normativa de consorcis és una responsabilitat de la totalitat de les entitats con-
sorciades, i no únicament de la Generalitat. És un procés progressiu que conclourà 
amb la adscripció formal de tots aquests consorcis a la Generalitat. La Intervenció 
general està realitzant actuacions per tal que aquestes entitats realitzin les actua-
cions necessàries per adequar els seus estatuts. En els darrers anys els consorcis i 
fundacions que han adequat els seus estatuts són els següents:

Consorcis:
Durant l’any 2019:
– Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
– Consorci Serveis Universitaris de Catalunya.

Durant l’any 2020:
– Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
– Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.
– Consorci Sanitari de Terrassa
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Durant l’any 2021:
– Consorci de l’Habitatge Metropolità de Barcelona

Fundacions:
Durant l’any 2020:
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
– Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya
– Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
– Fundació Joan Costa Roma
– Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
– Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Cru-

safont)
– Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGI)
– Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya
– Fundació La Marató de TV3
– Fundació Ticsalut
– Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya
– Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
– Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
– Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

Durant l’any 2021:
– Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)
– Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
– Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras
– Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
– Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
– Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
– Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
– Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
– Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
– Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
– Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR)
– Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
– Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
– Fundació Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis 

de Parla Catalana
– Fundació Observatori de l’Ebre
– Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
– Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Interventor General

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.05.2022
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Control del compliment de la Resolució 189/XIV relativa a l’Informe 
de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, 
corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de 
l’exercici del 2018
290-00155/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52181 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 189/XIV relativa a 
l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, cor-
responent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de l’exercici del 2018 
(tram. 290-00155/13), us informo del següent:

En relació al compliment del punt 2 de la Resolució, sobre les recomanacions de 
la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 2/2021, s’informa que aquestes reco-
manacions van ser presentades al Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona el 13 d’abril de 2021. En aquesta mateixa sessió també van ser presenta-
des les propostes de treball exposades a continuació, en relació amb les recomana-
cions indicades des de la Sindicatura.

En primer lloc, en relació a la modificació de la Llei de la Carta municipal de 
Barcelona i dels seus Estatuts per adaptar-los a la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de 
règim del sector públic, s’informa que el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 
va proposar elaborar un estudi jurídic sobre la singularitat dels consorcis legals a 
la vista de l’informe de la Sindicatura per a proposar-ne al Consell les conclusions. 
Actualment, s’ha sol·licitat la realització d’un dictamen a un gabinet especialitzat per 
tal de revisar els actuals estatuts del Consorci, des de la perspectiva de l’actualitza-
ció normativa que s’ha produït des de la seva aprovació i l’informe de la Sindicatura 
de Comptes.

En segon lloc, en relació a l’elaboració i aprovació d’un manual de gestió autò-
noma dels centres docents de titularitat municipal, el CEB va proposar elaborar una 
instrucció formalitzant l’equiparació de la gestió econòmica dels centres municipals 
a la dels centres educatius de titularitat de la Generalitat. Durant el primer trimes-
tre d’enguany s’ha aprovat la instrucció corresponent per tal que entri en vigor a 
l’inici del curs 2022-2023. Per altra banda, s’informa que els centres educatius de 
titularitat municipal tenen accés al portal de centres1 on hi consta tota la informa-
ció/formació sobre gestió econòmica (inclosa tributària, fiscal, contractació, pressu-
postària o assegurances) i gestió autònoma en general: https://inici.espai.educacio.
gencat.cat/

En tercer lloc, en relació a potenciar la formació pels responsables de gestió eco-
nòmica dels centres i l’establiment d’un canal de gestió àgil per trametre instruc-
cions i comunicació als centres, s’informa que la proposta del CEB és dissenyar un 
programa anual d’actualització de gestió econòmica, adreçat a les secretaries dels 
centres educatius públics, complementari amb l’actual oferta. Durant el curs 2021-
2022 s’ha ofert formació específica adreçada als equips directius que ha constat de 
dues activitats de 18 hores lectives cadascuna. Per al curs 2022-2023 hi ha previst 
programar noves edicions formatives.

En quart lloc, en relació a la regulació de les col·laboracions docents realitzades 
per professors aliens als centres i les activitats no reglades en què participés el per-
sonal dels centres docents, s’informa que la Instrucció 2/2015 per a la tramitació de 

1.  S’adjunta al final de l’informe Figura 1. Captura de pantalla del portal de centres on els equips de direcció 
poden accedir a tota la informació de gestió.

https://inici.espai.educacio.gencat.cat/
https://inici.espai.educacio.gencat.cat/
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col·laboracions en l’àmbit del Departament d’Ensenyament regula aquests supòsits. 
Es revisarà la casuística detectada a l’informe per proposar:

1) millores en la regulació; 2) millores en la comunicació amb les direccions dels 
centres educatius i; 3) incorporar a les auditories anuals un apartat específic relatiu 
a aquest tipus de supòsit.

Està previst que les auditories corresponents a l’exercici 2021 ja incorporin un 
apartat específic relatiu a aquest tipus de supòsit.

En cinquè lloc, en relació a potenciar la contractació centralitzada i elaborar un 
manual per a la tramitació dels expedients de contractació i dels contractes menors, 
la proposta del CEB és l’impuls d’acords marc per a la contractació de serveis, es-
pecialment per als àmbits de manutenció, neteja i manteniment dels centres, i la for-
mació en l’àmbit de la contractació menor, revisant l’estandardització del procés i el 
coneixement dels responsables.

En aquest sentit, a partir del curs 2021-2022, es va oferir als centres educatius 
que disposen de gestió autònoma poder adherir-se a la contractació del CEB en els 
casos que per raó d’economia, eficàcia o eficiència, pogués ser més beneficiós per 
als centres. Aquesta adhesió s’ha iniciat pels subministraments, havent-se incorpo-
rat la majoria dels centres educatius d’ensenyaments de secundària i postobligatoris. 
Actualment s’està analitzant replicar el mateix model per implantar als serveis de 
neteja i manteniment.

Per últim, respecte a negociar amb les entitats financeres millors condicions apli-
cables als centres educatius respecte a les comissions i la regulació de l’ús de targe-
tes de crèdit, s’informa que el Departament d’Educació te subscrit un conveni amb 
CaixaBank que millora les condicions aplicables als centres educatius de titularitat 
del Departament, respecte a les comissions i l’ús de les targetes de crèdit. Aquest 
conveni2 està disponible al portal de centres: https://espai.educacio.gencat.cat/Ges-
tio/Sollicitud-conveni-Caixa/Pagines/default.aspx

En aquests moments s’està negociant la incorporació dels centres públics munici-
pals, que es preveu que sigui efectiva a partir del segon trimestre d’enguany.

Barcelona, 26 d’abril de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Figura 1. Captura de pantalla del portal de centres on els equips de direcció poden 
accedir a tota la informació de gestió

2.  S’adjunta al final de l’informe Figura 2. Captura de pantalla del portal de centres on està situada la infor-
mació sobre el conveni amb CaixaBank i les condicions respecte a les comissions i l’ús de les targetes. 

https://espai.educacio.gencat.cat/Gestio/Sollicitud-conveni-Caixa/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Gestio/Sollicitud-conveni-Caixa/Pagines/default.aspx
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Figura 2. Captura de pantalla del portal de centres on està situada la informació 
sobre el conveni amb CaixaBank i les condicions respecte a les comissions i l’ús de 
les targetes

Control del compliment de la Resolució 282/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, corresponent a l’exercici del 2019
290-00233/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52794 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 282/XIV, relativa a 
l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca, corresponent a l’exercici del 2019 (tram. 290-00233/13), us adjunto l’in-
forme que ha elaborat l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Barcelona, 28 d’abril de 2022
Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XIV, sobre el curs escolar 
2021-2022
390-00019/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52188 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 19/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre el curs escolar 2021-2022 (NT. 390-00019/13), us informo del següent:

Com a continuació de l’informe de compliment amb número d’entrada al Regis-
tre del Parlament 35712 i amb data 24 de febrer de 2022 i, en relació al compliment 
de l’apartat a), el Departament d’Educació ja ha mostrat la seva voluntat d’avançar 
cap a la gratuïtat progressiva de l’educació infantil de primer cicle.

En aquest sentit, a partir del curs 2022-2023 i fins el curs 2025-2026, s’ha pre-
vist el finançament de la part del servei d’escolarització que satisfan les famílies per 
plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, i-2, en 
les escoles bressol i llars d’infants municipals, mitjançant un mòdul fix de 1.600 eu-
ros per plaça i any.

Pel que fa a les llars d’infants titularitat de la Generalitat de Catalunya es proce-
dirà a regular una exempció general a l’exigència del preu públic pel servei d’esco-
larització en el mateix nivell educatiu i període.

Per últim, en quant a les llars de titularitat privada, es plantejarà una línia de 
subvencions per reduir les aportacions de les famílies d’infants d’i-2 amb especial 
atenció a aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat.

En segon lloc, en relació a l’establert a l’apartat b), s’informa que l’oferta educa-
tiva dels estudis post-obligatoris és d’accés públic al Portal de Transparència de la 
Generalitat de Catalunya: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Ofer-
ta-educativa-dels-estudis-post-obligatoris/ky5m-v7i9/data. La informació publicada 
permet consultar el detall dels ensenyaments per cada cicle formatiu, el nombre de 
places ofertades, la informació relativa als centres educatius, la localitat i la natu-
ralesa dels centres, entre d’altres. A més, el portal permet filtrar la informació pels 
diferents camps i descarregar les dades en diferents formats.

A més, al portal del Departament d’Educació és d’accés públic el mapa d’oferta 
formativa del curs 2021-2022, d’acord al Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa 
escolar, tant pel que fa a cicles de formació professional, com la resta de nivells edu-
catius: http://mapaescolar.gencat.cat/

El Departament d’Educació planifica l’oferta dels estudis d’acord a les necessitats 
traslladades des dels territoris i des de l’Agència Pública de Formació i Qualifica-
ció Professional, per donar resposta als indicadors previstos respecte les necessitats 
formatives, la demografia, les necessitats territorials i les dels sectors productius, les 
expectatives professionals i personals, etc. A més, de cara al curs vinent també s’es-
tabliran nous criteris d’accés per tal de garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tin-
gui una plaça dins d’una de les vint-i-quatre famílies professionals de grau mitjà, 
segons que hagi escollit en la seva sol·licitud de preinscripció.

En aquest sentit, s’ha avançat l’inici del procés de preinscripció i matriculació als 
ensenyaments de formació professional:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/avancament-dates-preinscripcio

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Oferta-educativa-dels-estudis-post-obligatoris/ky5m-v7i9/data
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Oferta-educativa-dels-estudis-post-obligatoris/ky5m-v7i9/data
http://mapaescolar.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/avancament-dates-preinscripcio
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La preinscripció als ensenyaments de cicles de formació professional per al curs 
2022-2023 comptarà amb dos processos: l’un destinat a l’alumnat de continuïtat, i 
un altre per a la resta de persones interessades en accedir als cicles.

Respecte a la reducció de l’abandonament prematur en els cicles formatius de 
grau mitjà, el Departament d’Educació promou l’avaluació diagnòstica inicial i el 
seu seguiment i plans de millora. D’aquesta manera, l’acció tutorial en els ensenya-
ments de formació professional va adreçada a potenciar les competències profes-
sionals, personals i socials, així com les capacitats clau dels perfils professionals 
dels títols. L’alumnat també té a l’abast un servei d’orientació curricular en els cicles 
formatius.

Pel que fa a les activitats d’orientació personal i social, acadèmica i professional, 
és important incidir en els hàbits de treball i el coneixement del món laboral, així 
com proporcionar a l’alumnat els recursos i l’orientació necessaris per accedir al 
món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu.

En la formació professional l’acció tutorial es concreta en una hora lectiva setma-
nal i va a càrrec dels tutors dels grups d’alumnes. En aquest temps es fan les tasques 
d’orientació del procés formatiu dels alumnes i l’acció tutorial. La resta de profes-
sorat també participa en el desplegament i seguiment de l’acció tutorial a través de 
les activitats pròpies del mòdul professional que imparteixen i l’acompanyament a 
l’alumnat en la formació en centres de treball o, si escau, en la formació en alternan-
ça dintre dels grups de formació professional. Al llarg del cicle, el centre educatiu 
ha d’informar l’alumnat de manera suficient pel que fa a les possibilitats posteriors 
de promoció acadèmica i professional.

Com a ampliació del compliment del punt d), exposat a l’informe de compliment 
parcial de 24 de febrer de 2022, s’informa que des de l’inici del desplegament del 
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu es va establir, a partir dels objectius de la memòria d’ava-
luació de l’impacte del mateix Decret, un procediment amb els territoris per tal de 
poder fer les assignacions de professionals i recursos en funció de l’anàlisi i el co-
neixement de les necessitats i prioritats que tenen cada servei territorial i el Consorci 
d’Educació de Barcelona.

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

Aquest curs s’ha prorrogat el Programa temporal de mesures extraordinàries del 
curs passat en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

A més a més, el Govern ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de moni-
toratge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associa-
des a l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres educatius 
dependents del Departament d’Educació, per al curs 2021-2022, amb una ampliació 
de la dotació pressupostària per disposar de més professionals als centres educatius.

Per últim, en relació a l’establert a l’apartat i), s’informa que el Departament 
d’Educació ja porta a terme diverses actuacions i mesures per tal de garantir l’ac-
cés universal de tot l’alumnat a les activitats organitzades pels mateixos centres i a 
les activitats extraescolars organitzades dins els Plans Educatius d’Entorn. Algunes 
d’aquestes mesures són:

– El curs 2018-2019 es van posar en marxa els Plans Educatius d’Entorn 0-20 
(PEE), programa pilot que incorpora entre els seus objectius el d’orientar i acompa-
nyar 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 plans educatius 
d’entorn de Catalunya van incorporar els objectius d’aquest pilotatge.
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– Un altre tret diferenciador dels PEE és la creació d’un Servei d’Orientació 
d’Àmbit Comunitari (SOAC), amb la incorporació d’un professional orientador al 
territori.

– L’any 2020 es va implantar el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives 
(PMOE) el qual té com a objectiu principal reforçar els centres educatius de més 
complexitat educativa del Servei d’Educació de Catalunya perquè disposin dels re-
cursos 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 necessitats i desigualtats. El desplegament del PMOE ha permès reforçar al-
gunes de les actuacions dels PEE i desplegar-ne algunes de les pilotades en el marc 
del PEE 0-20, com són la creació dels SOAC, la dotació de professionals Tècnics en 
Integració Social (TIS) i la incorporació de tallers de suport i acompanyament edu-
catiu a més territoris. Aquests tallers de suport i acompanyament educatiu suposen 
un increment notable de l’oferta d’activitats extraescolars gratuïtes del municipi amb 
especial atenció a l’alumnat en situació de risc de vulnerabilitat.

Cal destacar la mesura 17 del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives, titulat 
«Oportunitats educatives més enllà de l’escola» i que comporta:

– En el cas de centres educatius no gestionats pel Consorci d’Educació de Bar-
celona i de centres públics que no pertanyin a un pla educatiu d’entorn, assignació 
econòmica als centres educatius de titularitat pública per finançar accions educati-
ves més enllà de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances; – Transferència de 
fons al Consorci d’Educació de Barcelona per reforçar l’oferta d’accions educatives 
més enllà de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances; – Dotació econòmica 
dels plans educatius d’entorn per facilitar l’accés de tot l’alumnat a l’oferta d’accions 
educatives més enllà de l’horari lectiu i durant els períodes de vacances; – El Depar-
tament d’Educació ha col·laborat amb la Fundació Bofill en l’elaboració de la guia 
Extraescolars amb impacte, una guia per impulsar activitats fora escola de qualitat 
que millorin l’equitat per l’èxit educatiu. Aquesta guia és d’accés públic al portal de 
l’enllaç següent: https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/10/Impac-
te360.pdf

– D’altra banda, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha aprovat el 
Programa de cooperació territorial per a l’orientació, l’avenç i l’enriquiment edu-
catiu PROA+, que es planteja amb caràcter plurianual (2021-2023). Aquest Progra-
ma té com a eix fonamental el reforç institucional de la capacitat de transformació 
i formativa dels centres que presenten una complexitat educativa més gran, amb la 
finalitat de reduir l’absentisme escolar i millorar l’èxit educatiu de tot l’alumnat, es-
pecialment del més vulnerable.

Atesa la coincidència entre el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) 
i el Programa PROA+ (2021-2023) en relació amb els objectius, destinataris i catà-
leg d’actuacions (activitats palanca per al PROA+), es considera adient vincular-los i 
incorporar 239 centres públics als quals es donarà suport i es dotarà de recursos en 
el marc del PROA+.

– 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 els que estan en situació de vulnerabilitat 
en activitats extraescolars esportives i de l’activitat física que reben una dotació eco-
nòmica destinada a activitats extraescolars esportives gratuïtes.

Barcelona, 26 d’abril de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/10/Impacte360.pdf
https://www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2021/10/Impacte360.pdf
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Control del compliment de la Moció 47/XIV, sobre els projectes 
estratègics i de suport a les empreses
390-00047/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52328 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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

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

En relació amb l’apartat g) de la moció, el Govern de la Generalitat està treba-
llant intensament per poder aprofitar l’oportunitat de construir una candidatura per 
als Jocs olímpics d’Hivern que generi oportunitats per al Pirineu, que sigui sosteni-
ble ambientalment i que es faci de manera participada entre la ciutadania.

Així, amb l’Acord GOV/122/2021, de 3 d’agost, es van establir els òrgans de co-
ordinació i participació en el projecte de candidatura, entre ells la Taula de repre-
sentació territorial del projecte de candidatura i es va plasmar la incorporació de 
mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions sobre el projecte de 
candidatura, entre ells, la celebració d’una consulta sobre aquest projecte.

Aquests compromisos s’han desenvolupat amb una modificació de l’esmentat 
acord de govern, per mitjà de l’Acord GOV/42/2022, de 15 de març, pel qual es mi-
llorava la representativitat territorial dels òrgans de participació, ampliant aquesta 
representació del territori amb la participació dels alcaldes i alcaldesses dels muni-
cipis cridats a acollir eventualment aquests esdeveniments, així com també la parti-
cipació dels alcaldes i alcaldesses de capital de les comarques corresponents.

A més dels òrgans constituïts a aquest efecte, representants del Departament de 
la Presidència han convocat diverses reunions i trobades amb representats del ter-
ritori per tal d’escoltar i explicar totes les novetats al respecte del desenvolupament 
d’una eventual candidatura.

Pel que fa la consulta sobre el projecte, el Govern ja ha anunciat que el proper 
24 de juliol es duran a terme dues consultes. Una consulta s’adreçarà a la vegueria 
de l’Alt Pirineu i Aran on es preguntarà directament sobre la presentació de la can-
didatura. La segona, al Berguedà, Ripollès i Solsonès, preguntarà sobre si es volen 
involucrar en el projecte.

Pel que fa a la proposta tècnica sobre el desenvolupament de les proves en una 
eventual candidatura, el Govern de la Generalitat i el Comitè Olímpic Espanyol van 
signar conjuntament la proposta d’acord el passat 1 d’abril de 2022.

Així doncs, la Generalitat ha estat treballant en la línia d’allò sol·licitat en el ma-
nifest esmentat.

Barcelona, 27 d’abril de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Moció 56/XIV, sobre les polítiques 
de turisme
390-00056/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52329 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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

donar compliment a la Moció 56/XIV, sobre les polítiques de turisme (tram. 390-
00056/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 1 de la moció, estem impulsant els treballs per un Acord 
Nacional per un turisme responsable, que definirà el model turístic de Catalunya a 
mitjà i llarg termini, orientarà les estratègies públiques i privades del sector turístic 
català, i establirà les mesures per arribar-hi. En la presa de decisions i compromisos 
hi participaran els representants que integren el procés turístic, en totes les escales 
i en tots els sectors.

En relació amb l’apartat 2.a) de la moció, la planificació territorial ha de ser la 
que marqui la gestió del territori, a diversos nivells i també el desenvolupament tu-
rístic com a activitat econòmica que amb les seves característiques i la seva trans-
versalitat i efecte arrossegament d’altres sectors situa al turístic com a generador del 
12% del PIB de Catalunya, d’acord amb les últimes dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya. En aquest sentit i dins de les possibilitats, recursos econòmics i les 
funcions de la Direcció General de Turisme s’ha actuat mitjançant les polítiques 
de foment territorial per assolir una millor desconcentració de l’activitat turística. 
L’instrument més important ha estat l’impost sobre les estades turístiques. Una part 
d’aquest impost, en un inici el 70% i amb les modificacions introduïdes per la Llei 
5/2017 actualment un 50% de la recaptació total, s’ha destinat a les polítiques de 
gestió integral del turisme mitjançant les assignacions a l’Agència de Turisme de 
Catalunya i a les polítiques de millores de la destinació turística de la Direcció Ge-
neral de turisme. En la segona de les definicions, cal esmentar els plans de foment 
del turisme, iniciats l’any 2013 i que ha permès un reequilibri territorial a nivell 
d’inversions, on destinacions amb una baixa recaptació per l’impost, però amb una 
possibilitat de gestió de determinats segments, com el turisme de natura per donar 
un exemple, han obtingut recursos econòmics per valoritzar els seus recursos i pro-
ductes turístics.

L’Agència Catalana de Turisme està impulsant des de l’any 2019 el desplegament 
de la iniciativa 19 del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022 que, sota 
el títol «Màrqueting integrat de Catalunya», pretén articular un nou model de go-
vernança del màrqueting turístic del país, integrant les dinàmiques d’actuació dels 
Patronats de Turisme de les Diputacions provincials, del Conselh Generau d’Aran i 
de Turisme de Barcelona, amb la participació del sector privat, per a maximitzar els 
esforços en màrqueting turístic i concentrar-los en una única estratègia integral, un 
únic missatge i un pla d’actuacions integrat al servei de la marca Catalunya i de les 
seves marques turístiques territorials.

En relació amb els apartats 2.b) i 2.j) de la moció, hem incorporat les polítiques 
basades en el foment territorial com a instruments de gestió i desenvolupament ter-
ritorial. En aquests mateix sentit, hem incorporat els plans de foment territorials 
com a convocatòries de concurrència competitiva, adreçades a ens locals per millo-
rar bàsicament amb inversions, la transformació de les destinacions. Des de 2014 i 
fins el 2019, s’han invertit més de 30 milions d’euros en subvencions, per a 100 pro-
jectes en les diverses convocatòries les diversives convocatòries. Posteriorment van 
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ser limitades per la COVID i la conseqüent necessitat de convocar ajuts destinats al 
sector privat.

La recuperació, en termes de política de foment esta marcada per les inversions 
provinents dels Fons Next Generation. Dins de l’assignació econòmica que l’estat 
espanyol ha destinat al turisme, cal incidir en els 194 milions d’euros en tres anys 
(2021– 2023) destinats a una transformació de les destinacions turístiques a Catalu-
nya, siguin madures, siguin incipients però sempre segons la seva potencialitat i el 
projecte de transformació del sector que es presenti.

En relació amb l’apartat 2.c) de la moció, pel que fa a la diversitat de l’oferta 
d’allotjaments el Decret 75/2020 ha creat 3 noves modalitats d’allotjament les llars 
compartides, els allotjaments singulars i les Àrees d’acollida d’autocaravanes, són 
figures orientades a la demanda. També possibilita que en la finca on està ubicat un 
establiment de turisme rural s’hi pugui desenvolupar altres activitats econòmiques 
amb l’objectiu d’impulsar noves oportunitats de negoci.

En relació amb l’apartat 2.d) de la moció, des de l’àmbit de l’estratègia de màr-
queting, i en línia amb el que prescriu la iniciativa 2 del Pla de Màrqueting Tu-
rístic de Catalunya 2018-2022, l’Agència Catalana de Turisme està desplegant una 
estratègia d’estructuració de l’oferta basada en impulsar els anomenats productes 
4D (Desestacionalitzadors, Desconcentradors, Diversificadors, i que aportin major 
Despesa). El producte dissenyat en el marc d’aquest Pla de Màrqueting que millor 
exemplifica aquesta aposta diversificadora és el Grand Tour de Catalunya, un itine-
rari perimetral que pretén distribuir els fluxos turístics al territori del nostre país, 
amb la voluntat d’oferir al viatger una experiència més transversal, més rica, més 
autèntica i més singularitzada del que és el nostre país, tant a nivell cultural, com 
paisatgístic, com gastronòmic.

En relació amb l’apartat 2.e) de la moció, tal com s’explica al compliment de 
l’apartat 2.a), l’Agència Catalana de Turisme està impulsant des de l’any 2019 el des-
plegament de la iniciativa 19 del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022 
que, sota el títol «Màrqueting integrat de Catalunya», pretén articular un nou model 
de governança del màrqueting turístic del país, integrant les dinàmiques d’actua-
ció dels Patronats de Turisme de les Diputacions provincials, del Conselh Generau 
d’Aran i de Turisme de Barcelona, amb la participació del sector privat, per a ma-
ximitzar els esforços en màrqueting turístic i concentrar-los en una única estratègia 
integral, un únic missatge i un pla d’actuacions integrat al servei de la marca Cata-
lunya i de les seves marques turístiques territorials.

En relació amb l’apartat 2.f) de la moció, la Direcció General de Turisme i 
l’Agència Catalana de Turisme ofereixen una formació adreçada al sector en la que 
destaquem els dos àmbits següents:

– Itinerari 1: Innovació en producte i servei turístic per donar resposta als reptes 
actuals en la creació de productes innovadors.

– Itinerari 2: Transformació digital per facilitar la immersió de les iniciatives tu-
rístiques en l’actual dinàmica de transformació digital.

També s’ha constituït el Clúster «Tech and Tourism Clúster» per tal d’oferir un 
entorn per a la millora de la competitivitat d’empreses amb models de negoci híbrids 
entre tecnologia i turisme, dirigides a altres empreses o al consumidor final.

La Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme impulsen un 
projecte integral de Pla per la innovació i la competitivitat turística de Catalunya. El 
pla planteja un programa d’acció per a la transformació digital de la cadena de valor 
del sistema turístic català amb impacte tant a nivell d’empreses com de destinacions 
amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència, els resultats i la capacitat per generar pros-
peritat i incrementar el valor de les seves posicions laborals. Paral·lelament, incideix 
directament en la transició dels elements de la cadena de valor cap a una dinàmica 
més sostenible.
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L’Agència Catalana de Turisme, per la seva banda, durant aquest any 2022 està 
desplegant el projecte de les 4P’s per a la transformació digital del màrqueting tu-
rístic del país. Transformació en Processos (Pla d’Innovació, Suport a l’emprenedo-
ria tecnològica orientada a la digitalització del sector); transformació en Productes 
(MICE Tech Lab, Smart Catalunya Card); transformació en Públics (Digital Xperi-
ence Platform, Costumer Relationship Management) i transformació en Plataformes 
(Ecosistema Digital, Connect4Tourism, nou www.catalunya.com). Aquesta trans-
formació profunda permetrà millorar l’experiència del visitant, obtenir un major re-
torn de les seves estades al nostre país, així com una gestió més eficaç de l’activitat 
turística en general.

En relació amb l’apartat 2.g) de la moció, s’ha creat l’índex de Competitivitat 
Turística de Catalunya, disponible en aquest enllaç i oferim formació adreçada als 
professionals del sector turístic català amb la voluntat de contribuir a un model de 
turisme més sostenible i a l’increment de la competitivitat, creant un nou escenari 
orientat a la cooperació, a la co-creació i a l’aplicació de les possibilitats d’innovació 
en tots els àmbits i processos de les empreses i entitats turístiques.

En relació amb l’apartat 2.h) de la moció, d’acord amb el Sistema Català de Qua-
litat Turística, a banda de les categories voluntàries existents per a turisme rural, 
apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, s’han constituït dos grups de treball 
per al disseny i aprovació de dos segells d’excel·lència adreçats a:

– Guies de turisme de Catalunya
– Empreses gestores d’apartaments turístics i habitatges d’ús turístic
D’altra banda, des de l’Agència Catalana de Turisme s’està treballant en el barò-

metre de satisfacció del visitant, com a objectiu definit a la Iniciativa 9 (Programa 
de mesura de la qualitat de les Experiències), que ha d’esdevenir un instrument vital 
per a treballar posteriorment les estratègies de retenció dels visitants a les nostres 
destinacions.

En relació amb l’apartat 2.i) de la moció, s’ha creat el Sistema d’indicadors d’in-
tel·ligència turística - INTUCAT que mesura els criteris de sostenibilitat del turisme 
a Catalunya, i també oferim un itinerari de formació a empreses i treballadores i 
treballadors del sector en sostenibilitat. També el passat mes de febrer vaig signar la 
«Declaració de Glasgow» (fruit de les conclusions del passat COP26) per a un Tu-
risme Responsable, que cristal·litzarà en un Pla d’Acció Climàtica per al turisme del 
nostre país. Al mateix temps, des de l’Agència Catalana de Turisme, s’està impulsant 
el desplegament del contingut de la Declaració de Barcelona «Better places to live; 
better places to visit», per a treballar en benefici d’un model turístic més sostenible 
també des de la vessant social i cultural.

En relació amb l’apartat 2.k) de la moció, el Pla de Govern XIV legislatura en 
el seu eix «Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprene-
dora» té entre els seus objectius afavorir la transformació del sector turístic, perquè 
sigui de més qualitat i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social. També 
es preveu l’aprovació d’una nova Llei de Turisme de Catalunya per aconseguir mi-
llorar la qualitat del sector turístic i cohesionar-lo amb els objectius de sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social. També el 26 d’octubre de 2021 el Govern va apro-
var la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de turisme i la seva consulta 
pública. Els objectius de la iniciativa estan alineats amb les iniciatives esmentades, 
en concret són disposar d’una regulació única i transversal, adequada als principis 
de simplificació del marc legal, promoure un turisme sostenible, contribuir a la re-
cuperació econòmica del teixit productiu turístic, fomentar i millorar competitivitat 
del sector i crear noves oportunitats de negoci, i crear una eina de governança amb 
participació dels agent públics i privats amb incidència en el sector turístic. Es va 
realitzar la consulta pública el desembre de 2021 amb l’objectiu de recollir l’opinió 
i les propostes de totes les persones i entitats interessades.

http://www.catalunya.com
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En relació amb l’apartat 3.a) de la moció, l’Agència Catalana de Turisme està 
impulsant des de l’any 2019 el desplegament de la iniciativa 19 del Pla de Màrque-
ting Turístic de Catalunya 2018-2022 que, sota el títol «Màrqueting integrat de Ca-
talunya», pretén articular un nou model de governança del màrqueting turístic del 
país, integrant les dinàmiques d’actuació dels Patronats de Turisme de les Diputa-
cions provincials, del Conselh Generau d’Aran i de Turisme de Barcelona, amb la 
participació del sector privat, per a maximitzar els esforços en màrqueting turístic 
i concentrar-los en una única estratègia integral, un únic missatge i un pla d’actua-
cions integrat al servei de la marca Catalunya i de les seves marques turístiques ter-
ritorials.

En relació amb l’apartat 3.b) de la moció, pel que fa al model de governança 
comptem amb òrgans col·legiats de participació de les administracions turístiques i 
del sector privat, que pretenen afavorir un enfocament coordinat de totes les inicia-
tives relacionades amb el turisme. El Decret 75 /2020 de turisme de Catalunya ha 
modificat la composició de la Comissió pel Fons del foment del turisme per reforçar 
la representació de les administracions locals en aquest òrgan.

A nivell de transparència, que és un dels principals elements que integren el sis-
tema de governança, la Llei 2/2021 de mesures fiscals, administratives financeres, 
administratives i del sector públic ha elevat aquest objectiu de transparència. L’arti-
cle 8 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix l’obligació de difondre 
les actuacions concretes que es financin totalment o parcialment amb els recursos 
econòmics que s’obtinguin mitjançant aquest instrument tributari. La memòria de 
l’Avantprojecte de Llei assenyala la necessària revisió del model de governança. Per 
elevar-lo en un enfocament més integral, tant pel que fa als elements de la relació 
i funcionament, com per a la incorporació de totes les parts implicades en la pres-
sa de decisions, els diferents nivells d’administracions turístiques, els residents a la 
destinació, els actors privats, i l’àmbit científic i de recerca. El Sistema Integrat de 
Màrqueting Turístic ha d’esdevenir aquest espai permanent de treball amb el món 
local pel que fa referència al màrqueting turístic, sens perjudici del que també cal 
establir en l’àmbit de la governança conjunta del model.

També el passat 1 de febrer es va constituir el Consell de Governs Locals. Aquest 
òrgan estatutari és l’interlocutor entre el Govern i el món local. Per aquest motiu, es 
trasllada aquesta demanda a la presidència del Consell, per tal que, en el si d’aquest 
òrgan autònom es decideixi la manera com cal crear aquest espai dins del propi 
Consell.

En relació amb l’apartat 4.a) de la moció, la Llei 15/2007, de l’Agència Catalana 
de Turisme, requereix des de fa temps d’una revisió per diferents motius derivats de 
l’evolució del model de governança del màrqueting turístic al nostre país. En aquests 
moments, a més, la necessitat de la seva actualització esdevé més prioritària enca-
ra per a poder donar resposta als reptes definits pel Sistema Integrat de Màrqueting 
Turístic de Catalunya.

En relació amb l’apartat 4.b) de la moció, el treball que s’està desplegant en l’ac-
tualitat, per a la construcció del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic (SIMTC) 
s’estructura en dos eixos principals:

– L’eix de treball dels rols, que al mateix temps se subdivideix en dos grups de 
treball, un dedicat als serveis (cartera de serveis al sector) i un altre dedicat als pro-
ductes (estructuració de les marques unificades de producte i els corresponents pro-
grames de treball).

– L’eix de treball de la cultura, que ha de permetre facilitar la creació d’una cul-
tura corporativa comuna del SIMTC, que permeti treballar de manera plenament 
cooperativa, abandonant altres dinàmiques més competitives del passat. Es tracta 
de crear una comunitat de «marketers turístics» que se senti part d’un col·lectiu que 
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comparteix un propòsit comú al servei de la projecció de la marca Catalunya i de les 
diferents marques turístiques territorials.

En relació amb l’apartat 4.c) de la moció, aconseguir un sistema integral de màr-
queting turístic de Catalunya, com he anat explicant als anteriors apartats, és un dels 
objectius prioritaris definits al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya. El compro-
mís del Govern és desenvolupar-lo, tal com es recull al vigent Pla de Govern.

En relació amb l’apartat 5.a) de la moció, des de les oficines de turisme es par-
ticipa des de fa anys i hi ha una connexió amb els centres educatius, especialment 
en la formació professional i els informadors turístics que fan estada a les oficines i 
tenen una experiència de treball. També es treballa amb les diferents universitats i 
postgraus de turisme on es donen beques, per tal que els treballs de màsters s’orien-
tin en temàtiques importants pel territori.

També són diverses les iniciatives impulsades i dutes a terme per reforçar els 
espais i mecanismes de coordinació entre el Govern i el sector universitari amb el 
sector empresarial i professional del sector del turisme per incrementar la conne-
xió entre la formació acadèmica i l’activitat professional per garantir el disseny dels 
continguts formatius dels estudis universitaris de turisme amb voluntat de millorar 
la seva qualitat i la millor adequació dels graduats universitaris a les necessitats del 
sector. Per això, totes les universitats catalanes amb estudis de turisme, amb el lide-
ratge dels seus Consells Socials, en els processos de revisió i actualització dels seus 
plans d’estudi han intensificat la consulta i participació dels representants del mon 
del turisme en la revisió i definició de les competències acadèmiques i transversals 
dels graduats en turisme en relació amb les necessitats canviants de les empreses del 
sector turístic. Així mateix, s’ha incrementat notablement l’oferta d’estudis de post-
grau i de formació contínua en l’àmbit del turisme per part del sistema universitari 
per garantir l’especialització i l’actualització dels coneixements dels professionals 
del sector, amb la voluntat de millorar la qualificació professional i la seva influèn-
cia en l’estabilitat de les condicions de treball del sector, i s’està treballant entre el 
Departament de Recerca i Universitats i les universitats catalanes amb el d’Educació 
per integrar millor els itineraris i les convalidacions entre els estudis de CFGS de la 
família del turisme amb els graus universitaris en els dos sentits.

I des del Departament d’Educació es planifiquen els estudis d’acord a les ne-
cessitats traslladades des dels territoris i des de l’Agència Pública de Formació i 
Qualificació Professional, per donar resposta als indicadors previstos respecte les 
necessitats territorials, les dels sectors productius, la demografia i les expectatives 
personals. La Comissió Rectora del Sistema és l’òrgan rector de planificació estratè-
gica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals. 
L’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals (aprovada el juliol de 
2019) és l’instrument per assolir els objectius de la propera dècada que es concreten 
en els propers dos anys en el IV Pla General del Sistema FPCAT (2021-2023). Actu-
alment, els estudis professionalitzadors tenen una durada, amb caràcter general de 
2.000 h. D’aquestes hores, un 20% es dedica a l’estada en l’empresa, un 15% a un 
projecte multidisciplinar (que pot estar proposat per una empresa) i un 5% a hores 
de lliure disposició per adaptar a la realitat de l’alumnat i del seu territori. Aquesta 
distribució suposa que almenys un 40% de la formació de l’alumnat pot estar perfi-
lada per les necessitats justificades del sector productiu al qual pertanyen. Els estu-
dis professionalitzadors contenen, en la seva totalitat, una estada a l’empresa obliga-
tòria i avaluable per l’alumnat. Això permet que la relació dels centres de formació 
professional i dels seus equips docents amb el sector empresarial turístic sigui molt 
propera i continuada. A més, des de fa 10 anys es ve desenvolupant la implantació 
de la modalitat dual en els estudis professionalitzadors, el que ha millorat conside-
rablement aquesta relació incrementant els compromisos per cada una de les parts. 
Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de forma-
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ció professional dual, fent possible que l’alumnat pugui compatibilitzar la formació 
als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

En relació amb l’apartat 5.b) de la moció, el Departament d’Economia i Hisen-
da, per mitjà de la Secretaria d’Hisenda, ha sol·licitat un estudi a l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) sobre l’eficàcia i eficiència de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. Aquest estudi està, a data d’avui, en fase 
final d’execució.

En relació amb l’apartat 5.c) de la moció, és tasca del Govern facilitar, cercar, 
propiciar, atraure i donar suport a qualsevol projecte d’inversió, que un cop feta la 
valoració de les necessitats, les oportunitats i l’anàlisi de totes les derivades i con-
seqüències socials, econòmiques, ambientals i d’equilibri territorial, puguin generar 
oportunitats i creïn ocupació de qualitat. Han de ser projectes que dinamitzin l’eco-
nomia, però també que tinguin les condicions ambientals adequades i necessàries.

Pel que fa al projecte del Centre Recreatiu Turístic de Vilaseca-Salou, el 22 de 
febrer la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar inicialment la 
modificació del Pla director urbanístic dels terrenys de Salou i Vila-seca on es pro-
jecta el complex d’oci i turístic de Hard Rock. L’aprovació s’ha fet a petició de la 
Junta de Direcció del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic. Ara aquesta modifi-
cació es troba en tràmit d’informació pública.

Pel que fa a l’aeroport del Prat, el departament de la Vicepresidència i de Políti-
ques Digitals i Territori va liderar un grup de treball tècnic, format per: Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Aena, Ministerio para la Transición 
Ecológica y Agenda Urbana, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat de Llo-
bregat, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Vilade-
cans i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; en el qual es va consensuar una propos-
ta viable per a propiciar les inversions amb l’ampliació de l’aeroport.

Pel que fa als Jocs Olímpics d’Hivern, el Govern de la Generalitat està treballant 
intensament per poder aprofitar l’oportunitat de construir una candidatura per als 
Jocs olímpics d’Hivern que generi oportunitats per al Pirineu, que sigui sostenible 
ambientalment i que es faci de manera participada entre la ciutadania.

Així, amb l’ACORD GOV/122/2021, de 3 d’agost, es van establir els òrgans de 
coordinació i participació en el projecte de candidatura, entre ells la Taula de re-
presentació territorial del projecte de candidatura i es va plasmar la incorporació de 
mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions sobre el projecte de 
candidatura, entre ells, la celebració d’una consulta sobre aquest projecte.

Aquests compromisos s’han desenvolupat amb una modificació de l’esmentat 
acord de govern, per mitjà de l’ACORD GOV/42/2022, de 15 de març, pel qual es 
millorava la representativitat territorial dels òrgans de participació, ampliant aquesta 
representació del territori amb la participació dels alcaldes i alcaldesses dels muni-
cipis cridats a acollir eventualment aquests esdeveniments, així com també la parti-
cipació dels alcaldes i alcaldesses de capital de les comarques corresponents.

A més dels òrgans constituïts a aquest efecte, representants del Departament de 
la Presidència han convocat diverses reunions i trobades amb representats del ter-
ritori per tal d’escoltar i explicar totes les novetats al respecte del desenvolupament 
d’una eventual candidatura.

Pel que fa la consulta sobre el projecte, el Govern ja ha anunciat que el proper 
24 de juliol es duran a terme dues consultes. Una consulta s’adreçarà a la vegueria 
de l’Alt Pirineu i Aran on es preguntarà directament sobre la presentació de la can-
didatura. La segona, al Berguedà, Ripollès i Solsonès, preguntarà sobre si es volen 
involucrar en el projecte.

Pel que fa a la proposta tècnica sobre el desenvolupament de les proves en una 
eventual candidatura, el Govern de la Generalitat i el Comitè Olímpic Espanyol van 
signar conjuntament la proposta d’acord el passat 1 d’abril de 2022.
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En relació amb l’apartat 5.d) de la moció, la Generalitat de Catalunya treballa 
amb el sector turístic per conèixer les seves necessitats i canalitzar els projectes cap 
a les diferents convocatòries del Fons Next Generation EU (NGEU) que puguin anar 
sortint. No obstant això, els fons NGEU que arriben a Catalunya estan definits pel 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sense tenir en compte les particularitats ni 
necessitats dels territoris. D’altra banda, des del Govern de Catalunya no es disposa 
d’accés als fons NGEU territorialitzats per assignar a projectes transformadors que 
impliquin les empreses del sector i, sobretot, les petites i mitjanes empreses. Mal-
grat aquesta limitació, el Govern continua reclamant la possibilitat de poder obtenir 
fons de NGEU per a donar resposta a l’estratègia Next Generation Catalonia i po-
der d’aquesta manera vehicular directament els fons als projectes prioritzats a nivell 
territorial.

En relació amb l’apartat 5.e) de la moció, hi ha haguts ajuts directes com a con-
seqüència de la pandèmia de la COVID-19 a empreses del sector turístic per valor 
de 54’2 milions d’euros, amb un nombre total d’ajuts de 7.268.

Barcelona, 27 d’abril de 2022
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52541 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 60/XIV del Parlament de Cata-
lunya, sobre la situació de les persones sense llar (tram. 390-00060/13), us informo 
del següent:

Pel que fa a l’apartat d) relatiu a posar en marxa un pla de xoc amb dotació pres-
supostària específica, en el termini de tres mesos, per oferir solucions a les perso-
nes sense sostre, amb una atenció especial a les persones més joves i a les dones, 
el Marc d’acció per a l’abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025 apro-
vat per Acord de Govern el passat 29 març, preveu a banda d’un abordatge general 
d’aquesta problemàtica, un abordatge específic de les situacions que viuen les dones 
en contextos d’exclusió residencial, i incorpora la perspectiva de gènere a l’hora de 
desplegar actuacions que no perpetuïn la invisibilitat de les dones en situació de sen-
sellarisme. Pel que fa a l’atenció als joves a més, el Contracte Programa 2022-2025 
dona continuïtat al Projecte Sostre 360º d’acompanyament personalitzat a joves vul-
nerables majors d’edat que es troben en situació de carrer i/o sense llar.

En relació a l’apartat e) en que s’insta el Govern a posar en marxa l’Estratègia 
Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, en el termini de tres mesos 
i de manera coordinada amb les entitats, el Marc d’acció per a l’abordatge del Sen-
sellarisme, recentment aprovat, preveu 6 línies estratègiques que estructuren el mo-
del d’intervenció en tres grans eixos: provisió d’espais residencials dignes, acompa-
nyament i apoderament de les persones i, creació de sistema i model d’intervenció:

– Línia estratègica 1. La garantia del dret a l’habitatge per a persones sense llar.
– Línia estratègica 2. Dret a l’atenció socioeducativa i laboral, arrelada a la co-

munitat i integrada.
– Línia estratègica 3. Atenció especialitzada
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– Línia estratègica 4. Dret a la salut i al sistema sanitari
– Línia estratègica 5. Sensibilització sobre el sensellarisme amb la participació 

de les persones en situació de sense sostre i sense llar i erradicació de l’aporofòbia
– Línia estratègica 6. Gestió del coneixement i de la informació
A la vegada, les línies estratègiques compten amb 20 objectius a assolir al llarg 

de la vigència del marc d’acció, mitjançant l’elaboració de programes operatius, pro-
tocols, campanyes, i accions especifiques per part de les institucions competents en 
l’àmbit del sensellarisme

Pel que fa a la implicació del Departament de Drets Socials, els fons provenen 
de la Direcció general de Serveis Socials i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i estan destinats als projectes que s’assenyalen a continuació:

– Contracte Programa 2022 - 2025 Fitxa 48 - Atenció Primària. Atenció a les 
persones sense llar.

2022 2023 2024 2025

10.415.733,12 € 13.866.518,17 € 15.999.034,60 € 17.256.066,04 €

– Previsió de fons destinats a l’adquisició d’habitatges per a persones en situació 
de sense llar i sense sostre.

2022 2023 2024 2025

10.426.277,00 € 11.528.153,00 € 12.869.447,69 € 14.201.179,94 €

– Previsió de convocatòria de subvencions adreçada a les entitats del tercer sec-
tor especialitzades en l’abordatge del sensellarisme amb fons provinents del Pla de 
recuperació per a Europa –Next Generation– i finançament del projecte emblemàtic 
d’abordatge del sensellarisme, amb els fons gestionats pel Ministeri de Drets Socials 
i Agenda 2030 del mateix Pla de recuperació.

Barcelona, 25 d’abril de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 84/XIV, sobre les mesures per 
a posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència i per a 
allotjar en habitatges les famílies amb infants
390-00084/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51136 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.05.2022

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 84/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per posar fi a les llistes d’espera de les meses d’emergència i 
per allotjar en habitatges les famílies amb infants (tram. 390-00084/13), us informo 
del següent:

Pel que fa a la lletra b) de la Moció en la que s’insta el Govern a elaborar, en el 
termini d’un mes, el Protocol per a la infància afectada per desnonaments tenint en 
compte les recomanacions dels serveis socials i altres entitats amb expertesa en in-
fància, el Reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències Eco-
nòmiques i Socials de Catalunya, aprovat mitjançant Resolució TES/987/2019, de 
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15 d’abril, estableix, en el seu article 3.1.e, que tenen la consideració de situacions 
d’emergència econòmica i social, entre altres, les situacions en les quals «a l’habi-
tatge visquin menors d’edat, gent gran o persones en situació de desemparament en 
condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries«.»

Així mateix, l’article 3.1.k estableix que també tenen la consideració de situa-
cions d’emergència econòmica i social «qualsevol altra situació justificada social-
ment per demanda de les administracions locals, segons el que estableixen els ar-
ticles 95.6 i 104.h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge», 
possibilitant un tractament específic, a instàncies dels serveis socials municipals que 
considerin que té especial rellevància el fet que a la unitat familiar afectada existei-
xin infants afectats per la situació d’exclusió residencial.

Alhora, l’esmentat Reglament destaca a l’article 9, relatiu a l’Informe Social, el 
tractament destacat i protocol·litzat que han de tenir els casos d’unitats de convivèn-
cia amb infants a càrrec, quan s’hi especifica:

«Article 9. Informe social
9.1 L’informe social és el document amb el qual es valora la situació d’emergèn-

cia econòmica i social i el nivell de risc d’exclusió residencial en què està una per-
sona o unitat de convivència.

9.2 Aquest informe és vinculant i ha de dedicar especial atenció als casos d’uni-
tats de convivència amb menors a càrrec i a les situacions de violència masclista.

9.3 L’informe ha d’incloure la descripció del fet causant que ha generat la si-
tuació d’emergència econòmica i social, les dades econòmiques, socials i de con-
vivència veïnal de la unitat de convivència de la persona sol·licitant d’un habitatge 
amb motiu d’una situació d’emergència. També pot incloure altra informació com-
plementària per poder avaluar la problemàtica del risc de pèrdua de l’habitatge.»

D’altra banda, l’article 11 de l’esmentat Reglament, protocol·litza el tractament 
prioritari dels casos d’unitats familiars amb infants, incloent la possibilitat d’aten-
dre els casos a través de prestacions per al pagament del lloguer, com les d’especial 
urgència, quan estableix:

«Article 11. Valoració i criteris de priorització
11.1 La Mesa ha de tenir en compte criteris de priorització per a situacions d’es-

pecial vulnerabilitat, quan hi hagi risc de violència masclista, quan hi hagi menors o 
gent gran en la unitat de convivència, de forma coordinada amb els serveis socials.

11.2 Quan la situació d’emergència social es pugui atendre amb les línies ajuts 
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es derivarà el cas a l’òrgan ges-
tor de les prestacions per al pagament del lloguer».

En conseqüència, des de la perspectiva de les eines de gestió dels casos d’exclu-
sió residencial tractats per la Mesa de Valoració de les Situacions d’Emergències 
Econòmiques i Socials de Catalunya, existeixen en el propi Reglament que la regu-
la, elements de tractament diferenciat i prioritzat dels casos amb menors afectats, 
que s’aborden en col·laboració amb els serveis socials, els quals, en el preceptiu In-
forme Social, determinen mesures relatives a la situació dels infants, amb les quals 
es busca evitar l’ús de recursos residencials temporals, en cas de resolució favorable 
de la Mesa d’Emergències i les 11 meses locals dependents, on hi hagi infants que 
integrin la unitat de convivència afectada.

Aquest marc de determinació singularitzada dels mecanismes i eines de treball 
dels serveis socials i d’habitatge, dels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, 
constitueix a la pràctica un protocol d’actuació per a evitar l’ús prolongat de solu-
cions residencials temporals, per part d’unitats de convivència amb infants a càrrec, 
i en conseqüència, es considera que, més enllà de futurs mecanismes reforçats de 
col·laboració i treball interdepartamental i interadministrativa en l’atenció de casos 
amb infants afectats, l’objectiu cercat en aquest punt de la Moció ja compta amb 
eines protocol·litzades que donen especial cobertura a aquest col·lectiu vulnerable.
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Pel que fa a la lletra c) de la Moció relativa a emetre, també en el termini d’un 
mes, una directiva clara que recomani mantenir un espai de diàleg fluid amb els 
moviments en defensa del dret a l’habitatge per garantir la coordinació i entesa en-
tre tots els agents que acompanyen les famílies en risc de desnonament, els «espais 
de diàleg fluid amb els moviments en defensa del dret a l’habitatge» per part de la 
Generalitat de Catalunya existeixen des de fa temps, incloent l’estreta col·laboració 
que s’ha produït en l’impuls de normativa important per a l’abordatge de la situació 
d’emergència habitacional, així com el tractament, amb respecte a la normativa de 
protecció de dades i l’obligació legal de garantir la igualtat d’oportunitats del con-
junt dels afectats, de casos concrets coneguts o seguits per part de les esmentades 
entitats socials.

Així mateix, s’han realitzat reunions amb entitats (recentment entre l’AHC i la 
PAH el 18 de març de 2022), i està prevista una reunió el proper 25 d’abril de 2022 
per a reforçar els mecanismes de comunicació ja existents entre les diferents parts.

En conseqüència, el compliment d’aquest apartat de la Moció es dóna des de 
molt abans de la seva aprovació, com ho demostren els múltiples intercanvis d’opi-
nions i informació que s’han produït en els darrers anys entre la Generalitat i les 
entitats a què fa referència l’esmentat apartat, tant en espais de treball formalment 
constituïts com en els contactes permanents existents.

Barcelona, 20 d’abril de 2022
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre la situació de la dependència
354-00082/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 19, tinguda el 04.05.2022, DSPC-C 286.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre la gestió de la Residència Ca 
n’Amell, de Premià de Mar
354-00110/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 19, tinguda el 04.05.2022, DSPC-C 286.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials i amb el conseller de Salut 
perquè informin sobre l’aplicació del Pla d’acció per a la gestió de 
persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de 
pandèmia per COVID-19
354-00113/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 19, tinguda el 04.05.2022, DSPC-C 286.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre la gestió i infraocupació de les 
places per a persones amb Covid-19 de les residències de referència 
durant la crisi sanitària derivada de la pandèmia
354-00115/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 19, tinguda el 04.05.2022, DSPC-C 286.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
el conseller de Salut sobre la gestió i infraocupació de les places per 
a persones amb Covid-19 de les residències de referència durant la 
crisi sanitària derivada de la pandèmia
354-00116/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 19, tinguda el 04.05.2022, DSPC-C 286.

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

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del 
Departament de Drets Socials davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre les mesures previstes per a reduir les llistes 
d’espera de la dependència
356-00342/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Socials 
i Famílies davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre les mesures previstes per a reduir les llistes d’espera de la 
dependència
356-00343/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Autonomia 
i Discapacitat davant la Comissió de Drets Socials perquè informi 
sobre les mesures previstes per a reduir les llistes d’espera de la 
dependència
356-00344/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sol·licitud de compareixença d’Emilia Tarifa, presidenta de 
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre la situació de les famílies 
nombroses
356-00603/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.

Sol·licitud de compareixença de Raül Sánchez Flores, director de 
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre la situació de les famílies 
nombroses
356-00604/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 19, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 286.
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Sol·licitud de compareixença de Teodor Maria Jové Lagunas, 
president de l’Associació Promotora de la Fundació d’Ajuda a Nens i 
Joves amb Altes Capacitats, davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre les actuacions i propostes de l’entitat amb relació a les 
polítiques educatives
356-00644/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Erra i Solà, del GP JxCat (reg. 52222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 04.05.2022.

Sol·licitud de compareixença de Ruth Morillas Medina, presidenta de 
l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Mar Nova, de Premià 
de Mar (Maresme), davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre la necessitat d’agilitzar la construcció de l’edifici de l’escola
356-00657/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 53143).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 04.05.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre les informacions aparegudes en els mitjans 
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles 
irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
355-00036/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió de Drets Socials, tinguda el 
04.05.2022, DSPC-C 286.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació 
particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
355-00037/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.05.2022, DSPC-C 287.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet
355-00038/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.05.2022, DSPC-C 287.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la tramitació d’expedients associats a la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
355-00053/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.05.2022, DSPC-C 287.

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

Compareixença del secretari general d’Interior i el director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra 
Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra 
manifestants
357-00093/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 287.

Compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del 
Patrimoni Cultural Immaterial i president de l’Associació Catalana de 
Bioarqueologia, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
l’actualització de la legislació sobre arqueologia i patrimoni cultural 
immaterial
357-00191/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Cultura, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 288.



BOPC 302
9 de maig de 2022

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 74

Compareixença d’una representació de l’associació L’Ateneu Divers 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l’accessibilitat a 
la cultura per les persones amb capacitats diverses
357-00192/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Cultura, tinguda el 04.05.2022, 
DSPC-C 288.

Compareixença d’una representació de Pimec Joves davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les 
polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya
357-00241/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 04.05.2022, DSPC-C 289.

Compareixença d’una representació de Jove Cambra Internacional 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen a 
Catalunya
357-00242/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 04.05.2022, DSPC-C 289.

Compareixença d’una representació de l’Associació Independent 
de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut que es 
desenvolupen a Catalunya
357-00243/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 04.05.2022, DSPC-C 289.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 30

CONVOCADA PER AL 10 DE MAIG DE 2022

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

Ple del Parlament, el 10 de maig de 2022, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 11 de maig, a les 

9.00h).
2. Debat sobre l’emancipació juvenil. Tram. 255-00004/13. Grup Parlamenta-

ri de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Substanciació.

3. 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.* Tram. 200-
00008/13. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació, si escau, de les es-
menes a la totalitat.

4. Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bàsics en el món rural. Tram. 
300-00165/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les polítiques aplicades en 
matèria d’acció climàtica. Tram. 300-00166/13. Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de mal govern. Tram. 300-
00167/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el paper de la infermeria en el sistema de salut. 
Tram. 300-00162/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb relació als modes de 
mobilitat. Tram. 300-00171/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Subs-
tanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari. Tram. 300-00169/13. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Subs-
tanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials. Tram. 300-
00170/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques. Tram. 300-00164/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el fenomen de les cripto-
monedes. Tram. 300-00168/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les víctimes del delicte. Tram. 300-
00163/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a mini-
mitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que pateixen els catalans. 
Tram. 302-00143/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

* El termini de presentació d’esmenes a la totalitat fineix, si es concedeixen totes les pròrrogues, el proper dia 
11 de maig, a les 10.30h.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris per a establir 
restriccions de drets en un context de pandèmia. Tram. 302-00136/13. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i 
votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític. 
Tram. 302-00142/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residèn-
cies per a gent gran. Tram. 302-00137/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament del tercer 
sector social. Tram. 302-00139/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives 
als drets i les oportunitats de la infància. Tram. 302-00140/13. Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació 
professional del curs 2022-2023. Tram. 302-00138/13. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural. Tram. 
302-00141/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la repres-
sió digitals. Tram. 302-00144/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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