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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 322/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els serveis 
d’urgències a la comarca del Garraf
250-00139/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 21.04.2022, DSPC-C 274

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 d’abril de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges (tram. 250-00139/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 12674).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un calendari per a la reobertura del servei d’urgències del CAP Sitges 

(Garraf) les vint-i-quatre hores, per a poder respondre a les necessitats de la població.
b) Elaborar en el termini de sis mesos un estudi sobre la situació dels serveis 

d’urgències a la comarca del Garraf, per a poder adaptar-los a les necessitats reals 
de cadascun dels municipis.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 323/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut sexual 
i reproductiva
250-00161/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 21.04.2022, DSPC-C 274

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 d’abril de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva (tram. 250-
00161/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 12678).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport, en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salut, a la revisió de l’Estratègia nacional de salut sexual i reproductiva perquè esde-
vingui un pla nacional de salut sexual i anticoncepció, amb l’objectiu que l’Estat trans-
fereixi a les comunitats autònomes els recursos adequats que permetin d’aplicar les 
mesures necessàries, incloent a la cartera de serveis del sistema públic de salut els anti-
conceptius més actualitzats, rendibles i amb menys efectes secundaris per a les dones.

b) Desenvolupar, d’acord amb un pla de millora de l’accés a la contracepció a 
Catalunya, un protocol sobre el circuit assistencial de la contracepció que elimini la 
variabilitat de l’atenció entre les regions sanitàries, que inclogui aspectes de promo-
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ció i prevenció per a reduir les interrupcions voluntàries de l’embaràs de repetició i 
que asseguri l’accés als diversos mètodes anticonceptius i a un aconsellament con-
traceptiu adequat.

c) Garantir la disponibilitat dels mètodes reversibles de llarga durada (implants i 
dispositius intrauterins) als centres d’atenció primària amb servei d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva (ASSIR) per a afavorir que les dones que trien aquests mètodes 
d’alta eficàcia i durada no dependents del compliment però que no els poden pagar 
hi puguin accedir.

d) Afavorir a tots els professionals de la salut implicats l’accés a formació conti-
nuada acreditada per a facilitar l’adquisició d’habilitats i l’actualització de coneixe-
ments sobre els diferents mètodes anticonceptius.

e) Garantir als professionals sanitaris i de l’ensenyament l’accés a formació ac-
tualitzada sobre salut sexual, afectiva i reproductiva que afavoreixi l’adquisició d’ha-
bilitats per a l’atenció a la diversitat i per a la prevenció i detecció de situacions de 
violència sexual.

f) Començar d’una manera immediata, a fi de prevenir les situacions de violència 
sexual, la implantació del programa «Coeduca’t» perquè en un termini de tres anys 
tots els centres educatius hagin integrat l’educació afectivosexual en el currículum 
educatiu des de la petita infància i en tot el cicle escolar establint materials pedagò-
gics estandarditzats adaptats a l’edat i impartits per professionals amb formació es-
pecialitzada. La formació sobre sexualitat s’ha de basar en el respecte, l’afectivitat, 
la tendresa, la complicitat, el compromís, l’autoestima i l’autocura, i, a fi de dotar 
els infants d’eines d’autoprotecció, ha de comprendre el reconeixement de situacions 
abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, i també les respostes que po-
den donar-hi els menors i les persones a les quals poden acudir per a rebre ajuda.

g) Establir, en el marc del pla de millora de l’accés a la contracepció a Catalunya, 
indicadors de procés i de resultat que permetin d’avaluar l’evolució de les mesures 
aplicades i determinar la millora dels resultats.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comis-

sió, M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 324/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’exclusió 
sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00162/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 21.04.2022, DSPC-C 274

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 d’abril de 2022, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i repro-
ductius (tram. 250-00162/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 12679).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que el Servei Català de la Salut ofereix una atenció sanitària univer-

sal sense exclusions i compleix el marc legal vigent en matèria d’universalització de 
l’atenció.

b) Desplegar, abans de finalitzar el primer semestre del 2022, el Reglament de la 
Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
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fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, de manera que quedin esmenats 
els dèficits del nou Reial decret legislatiu 7/2018, del 27 de juliol, sobre l’accés uni-
versal al Sistema Nacional de Salut, i s’adoptin procediments flexibles i garantistes 
que evitin que l’exigència de determinats requisits administratius suposin una bar-
rera per a l’atenció sanitària pública.

c) Garantir l’avortament gratuït dins la cartera de serveis de la salut pública, i, 
per mitjà del decret de desplegament de la Llei 9/2017, garantir-ne l’aplicació cor-
recta i clarificar que la manca d’empadronament o el fet de no disposar de la targeta 
sanitària individual no pot ésser una causa d’exclusió sanitària en el cas d’avorta-
ment.

d) Presentar als grups parlamentaris en el termini d’un mes un informe sobre la 
denegació del dret a l’avortament en què constin les dades de dones ateses a qui s’ha 
requerit el pagament d’aquest servei i l’import de les facturacions corresponents.

e) Adoptar mesures per a rescabalar les persones que han pagat per a l’atenció 
sanitària en cas d’avortament.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 325/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els tractaments 
públics de reproducció assistida
250-00163/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 21.04.2022, DSPC-C 274

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 d’abril de 2022, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assis-
tida (tram. 250-00163/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
9837) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 12680).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar, tal com demanen els centres de recerca i els professionals, la in-

versió en tècniques de reproducció assistida i crear-ne un registre que reculli les 
estadístiques i a estimular la recerca en aquest àmbit, atès que Catalunya és el país 
amb l’edat mitjana de la maternitat en el primer fill més avançada i té un greu pro-
blema de natalitat.

b) Incloure en el currículum, dins l’àmbit de l’educació afectivosexual, informa-
ció sobre la vida fèrtil de les persones i els recursos per a la criança.

c) Millorar, d’acord amb el document consensuat «Criteris d’accés a les tècni-
ques RHA de centres SISCAT», la gestió de la demanda per a accedir a les tècniques 
de reproducció assistida dels hospitals públics amb activitat contractada pel Servei 
Català de la Salut, per a disminuir les llistes d’espera i evitar els greuges entre ter-
ritoris.

d) Demanar al Govern de l’Estat els canvis normatius per a evitar que les dones 
en llista d’espera des de fa temps no siguin excloses dels tractaments de fertilitat una 
vegada han complert els quaranta anys, atès que les clíniques privades no imposen 
limitacions per edat. La llei ha de garantir en aquest àmbit, tal com es fa a Catalunya 
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des del 2016, els drets de les dones soles i de les lesbianes, i des del 2021, els de les 
persones transgènere amb capacitat gestant.

e) Assegurar la donació d’òvuls i d’esperma dins els tractaments de la sanitat 
pública per a les parelles o les persones que en tenen de baixa qualitat o amb mal-
formacions.

f) Promoure i consolidar, tal com preveu el Pla interdepartamental de suport a 
les famílies, els programes i els serveis preventius i universals per a les famílies amb 
la finalitat d’acompanyar-les en la millora de llur benestar.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 326/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció 
del suïcidi
250-00282/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 21.04.2022, DSPC-C 274

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 d’abril de 2022, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi (tram. 250-00282/13), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el 
Grup Mixt.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís inequívoc per a dur a 

terme totes les accions i polítiques públiques necessàries de prevenció del suïcidi, 
d’acompanyament del dol i de promoció del benestar emocional i la salut mental.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar posant en pràctica projectes preventius de sensibilització i formació 

amb relació al suïcidi, com el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya que detalla 
accions i recursos.

b) Tenir en compte les necessitats específiques de cada grup de risc, amb una 
especial cura dels grups en què el risc ha augmentat més: els joves, les dones, els 
col·lectius d’especial vulnerabilitat i les persones privades de llibertat.

c) Sensibilitzar sobre la prevenció del suïcidi, visualitzar-lo com una realitat 
transversal, difondre’n la prevenció i combatre’n l’estigmatització treballant amb 
projectes interdisciplinaris.

d) Continuar fent evolucionar les eines que hi ha a l’abast en matèria de salut 
mental, per a donar una millor resposta en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
El secretari en funcions, Juli Fernàndez i Olivares; la vicepresidenta de la Co-

missió en funcions de presidenta, Dolors Carreras Casany
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Resolució 342/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
de construir un hospital de referència a les Terres de l’Ebre, 
a Tortosa
250-00181/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital de re-
ferència a les Terres de l’Ebre a Tortosa (tram. 250-00181/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i 
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 14148).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de donar una resposta ur-

gent i adequada als problemes d’assistència sanitària de la població de les Terres de 
l’Ebre i de dotar el territori i la població d’un hospital de referència d’acord amb les 
exigències sanitàries actuals i futures.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prendre la decisió de construir d’una manera urgent un nou hospital a Tortosa 

(Baix Ebre) com a centre hospitalari de referència de les Terres de l’Ebre.
b) Garantir que l’emplaçament del nou hospital de Tortosa compleixi les míni-

mes condicions exigibles d’accessibilitat i mobilitat, tingui una bona connexió amb 
la carretera C-12 i hi hagi espais destinats a l’aparcament.

c) Comprometre’s que el nou hospital de Tortosa tingui garantida qualsevol ne-
cessitat de creixement futur.

d) Col·laborar amb l’Ajuntament de Tortosa per a cercar d’una manera urgent un 
emplaçament per al nou hospital de Tortosa que compleixi els requisits a què fan 
referència les lletres b i c.

e) Garantir els recursos econòmics suficients en els propers exercicis pressupos-
taris per a construir el nou hospital de Tortosa.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 343/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment 
del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia 
de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-
i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobre-
gat (tram. 250-00147/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 12675).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir el servei d’urgències de vint-i-quatre hores del CAP El Pla, de Sant 

Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
b) Iniciar les negociacions per a reobrir simultàniament amb el servei d’urgèn-

cies de vint-i-quatre hores del CAP El Pla el servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 344/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el dispensari 
del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus (tram. 
250-00151/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 12676).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir el dispensari del barri Gaudí, de Reus (Baix Camp).
b) Elaborar un estudi sobre les condicions del dispensari del barri Gaudí, de 

Reus, i la possibilitat d’ampliar-lo o reubicar-lo dins del mateix barri.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 345/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment 
del servei de pediatria del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria al 
CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00160/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 12677).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir els seus compromisos rela-

tius al restabliment del servei de pediatria del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 346/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls 
dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00165/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosi-
milars (tram. 250-00165/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 12682).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar continuïtat a la implantació de polítiques que promoguin medicaments 

genèrics i biosimilars per llur importància en la contenció i l’estalvi de la despesa 
farmacèutica i a garantir que aquesta implantació sigui una prioritat.

b) Ampliar el catàleg de medicaments genèrics i biosimilars i potenciar-ne l’en-
trada al sistema públic per a situar-los en una quota del 80%, tal com recomana la 
Comissió Europea.

c) Impulsar, en el marc de la Comissió Permanent de Farmàcia del Sistema Naci-
onal de Salut, les mesures consensuades del Pla d’acció per a fomentar la utilització 
dels medicaments genèrics i biosimilars, d’acord amb les consideracions del Servei 
Català de la Salut.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 347/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
del dret a l’eutanàsia als hospitals del Siscat
250-00197/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hos-
pitals del Siscat (tram. 250-00197/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 14035).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comunicar als centres hospitalaris que reben recursos públics que no es po-

den declarar objectors de consciència amb relació a la Llei orgànica 3/2021, del 24 
de març, de regulació de l’eutanàsia, ja que l’objecció és un dret individual, no ins-
titucional.

b) Garantir els drets dels pacients a acollir-se a la Llei orgànica 3/2021 als cen-
tres hospitalaris del sistema sanitari públic amb la màxima proximitat i equitat ter-
ritorial.

c) Garantir que els professionals puguin aplicar el dret a l’eutanàsia als centres 
hospitalaris de qualsevol naturalesa del Siscat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 348/XIV del Parlament de Catalunya, sobre una auditoria 
de la gestió de la pandèmia
250-00215/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandè-
mia (tram. 250-00215/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 15789).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme una auditoria de la despesa feta per a la gestió de la pandèmia 

sota l’estat d’alarma que inclogui totes les contractacions fetes en tot el sistema de 
l’Institut Català de la Salut i el Siscat i llur idoneïtat i a presentar-ne els resultats a la 
Comissió de Salut en un període no superior a sis mesos.

b) Dur a terme una auditoria per a determinar el balanç final de les aportacions 
i les despeses fetes per les entitats que no formen part del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya en la prestació de l’activitat extraordinària que 
regula el Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupos-
tàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, 
en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·li-
ar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, a regularitzar, si escau, en 
positiu o negatiu, els imports satisfets a les entitats afectades sobre la base de les 
disposicions del Decret llei 12/2020 i a lliurar el balanç a la Comissió de Salut en el 
termini de quatre mesos.

c) Dur a terme una auditoria independent sobre les despeses generades en el sec-
tor privat i llur relació amb la tarifa establerta, perquè, si escau, es pugui retornar 
l’escreix de pagament als pressupostos públics.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou
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Resolució 349/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de 
mantenir oberts i a ple rendiment durant tot l’any els CAP Valldoreix 
i Turó de Can Mates i els consultoris locals Les Planes i La Floresta, 
de Sant Cugat del Vallès
250-00226/13

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 291

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple 
rendiment durant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i Turó de Can 
Mates i els consultoris de les Planes i la Florida, a Sant Cugat del Vallès (tram. 250-
00226/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana (reg. 18987).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir, d’acord amb Mútua de Terrassa, l’obertura durant tot l’any del CAP 

Valldoreix, el CAP Turó de Can Mates, el Consultori Local Les Planes i el Consul-
tori Local La Floresta, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), sense cap reta-
llada en els serveis que presten.

b) Dotar econòmicament, d’acord amb Mútua de Terrassa, les partides que per-
metin de garantir la disponibilitat de recursos humans i materials que assegurin la 
prestació ininterrompuda d’aquests serveis tot l’any els propers exercicis, sense que 
hi hagi en cap cas circumstàncies conjunturals que puguin justificar-ne la interrupció.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, 

M. Assumpció Laïlla Jou

Resolució 358/XIV del Parlament de Catalunya, de defensa del servei 
postal públic prestat per Correos
250-00511/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Treball, sessió 16, 05.05.2022, DSPC-C 293

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2022, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de defensa del servei postal públic 
prestat per Correos (tram. 250-00511/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la Llei del servei postal universal 

vigent i altres normes concordants reconeixen que tots els usuaris remitents o des-
tinataris d’enviaments postals tenen dret a un servei postal universal de qualitat, 
prestat d’una manera permanent en tot el territori de l’Estat espanyol i a preus as-
sequibles, almenys cinc dies a la setmana, conforme a la normativa europea i es-
panyola d’aplicació, i que l’abast i la prestació efectiva del servei postal universal 
han de respondre als principis de cohesió social i territorial, no-discriminació per 
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raó de qualsevol circumstància o condició personal, social o geogràfica, continuïtat, 
eficàcia i eficiència en el servei, i s’han d’adequar permanentment a les condicions 
tècniques, econòmiques, socials i territorials i a les necessitats dels usuaris, en parti-
cular en matèria de densitat de punts d’accés i d’accessibilitat a aquests punts, sense 
perdre’n la qualitat.

2. El Parlament de Catalunya considera necessari que la Sociedad Estatal Corre-
os y Telégrafos, la Societat Estatal de Participacions Industrials, el Ministeri d’Hi-
senda i Funció Pública, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el 
Govern de l’Estat adoptin les mesures següents, imprescindibles per a garantir la 
prestació del servei postal públic i la permanència d’aquest servei a Catalunya: 

a) Reforçar el finançament del servei públic postal, clarament insuficient en l’ac-
tualitat, per a assegurar tant un servei de qualitat per al conjunt de la ciutadania com 
la cohesió social, econòmica i territorial.

b) Incloure Correos, l’empresa pública més gran de l’Estat, en el repartiment dels 
fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, perquè sigui clau en la res-
posta que, com a societat, cal donar a la crisi sanitària i econòmica provocada per 
la covid.

c) Actualitzar i mantenir les oficines auxiliars rurals i les unitats de repartiment 
existents en les zones rurals, que són clau en la reversió de les zones menys pobla-
des, com a única manera de contribuir al fet que les àrees geogràfiques de repar-
timent deficitàries econòmicament puguin gaudir d’un servei postal en igualtat de 
condicions respecte a la població dels grans nuclis urbans.

d) Reforçar la capil·laritat de Correos ampliant el nombre d’oficines, les unitats 
de repartiment i els centres de tractament, amb la finalitat d’aconseguir el màxim 
acostament als ciutadans i també les condicions òptimes d’accessibilitat marcades 
per la Llei postal i la Directiva postal europea.

e) Garantir la cobertura dels llocs de treball estructurals necessaris, en l’actuali-
tat insuficients, per a garantir un servei postal públic de qualitat en ocupació i drets.

f) Complir els paràmetres de qualitat que determinen la Llei postal i el Regla-
ment que regula la prestació del servei postal universal, i, en definitiva, abordar 
d’una manera eficaç i eficient el correcte i necessari acompliment de la prestació 
dels serveis postals públics, amb l’objectiu d’assegurar al conjunt de la ciutadania de 
Catalunya la recepció de la seva correspondència almenys cinc dies a la setmana, 
d’acord també amb el que estableix la Directiva postal europea.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer servir el servei postal públic 
de Correos per a la paqueteria i la comunicació postal de l’Administració amb la 
ciutadania.

4. El Parlament de Catalunya ha de donar trasllat d’aquest acord al Govern de 
l’Estat i a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, a la Societat Estatal de Participacions Industrials, al Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 
amb la finalitat de tornar a situar el correu públic en l’agenda del Govern de l’Estat 
per a la recuperació, la transformació i la resiliència del país.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
El secretari en funcions de la Comissió, Jordi Riba Colom; la vicepresidenta de 

la Comissió, Maria Antònia Batlle i Andreu



BOPC 307
13 de maig de 2022

1.10. Acords i resolucions 15 

Resolució 359/XIV del Parlament de Catalunya, de suport al poble 
cors
250-00547/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, sessió 11, 05.05.2022, 

DSPC-C 294

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda 
el dia 5 de maig de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport 
al poble cors (tram. 250-00547/13), presentada pel Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana (reg. 52376).

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

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

ble cors.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Traslladar al Govern de la República Francesa la seva inquietud i el seu interès 

per les reivindicacions democràtiques i de diàleg majoritàries de la societat corsa.
b) Trametre l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea de Còrsega.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2022
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comissió, 

Francesc de Dalmases i Thió

Acord 3/XIV del Parlament de Catalunya, de creació del Grup 
de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament
251-00003/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 16, 26.04.2022, DSPC-P 279

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2022, d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la creació del Grup de Tre-
ball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (tram. 251-00003/13) mitjan-
çant l’adopció del següent

Acord
S’acorda de crear el Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberasset-

jament (GTAEC).

Objecte 
L’assetjament escolar és una forma de violència entre iguals que té conseqüències 

importants per a la societat en conjunt. A més dels danys i els riscos físics patits de 
vegades pels infants, l’assetjament escolar té conseqüències psicològiques que poden 
ésser molt greus: angoixa i depressió, soledat, abandonament escolar, absentisme per 
por a anar a l’escola o l’institut i, en el pitjor dels casos, suïcidi. El ciberassetjament, 
al seu torn, implica l’ús dels mitjans digitals amb la intenció d’assetjar psicològica-
ment una persona.

A Espanya, el 17% dels alumnes de quinze anys ha patit assetjament escolar, 
segons recull l’informe del Programa per a l’Avaluació Internacional d’Alumnes 
(PISA) 2018 de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. 
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D’acord amb l’informe «Jo a això no hi jugo» de Save the Children, un de cada deu 
estudiants considera que ha patit assetjament i el 7% considera que ha patit ciberas-
setjament. Els col·lectius més vulnerables, segons aquest informe, són les noies i els 
més joves. Les noies es veuen exposades a més situacions tant d’assetjament com 
de ciberassetjament i es produeixen més casos d’assetjament entre els estudiants de 
primer cicle de l’educació secundària obligatòria que entre els de segon cicle.

Les dades dels Mossos d’Esquadra mostren que entre l’any 2019 i el 30 de se-
tembre de 2021 s’han instruït 332 casos per assetjament escolar. No obstant això, 
aquesta dada no reflecteix la realitat del fenomen ja que aquests casos corresponen 
únicament als que han estat denunciats. Les denúncies van generar que es declares-
sin 529 fets delictius. Els delictes més habituals són les lesions, les amenaces i l’as-
setjament. La majoria d’aquests casos va iniciar-se en l’entorn escolar i va comportar 
un total de 599 persones denunciades i dues de detingudes per lesions i tocaments a 
un menor d’onze anys. El 63,6% dels autors eren homes.

El maig del 2021 es va produir el suïcidi d’una noia que estudiava a l’escola Je-
sús, Maria i Josep, coneguda com a Pare Manyanet, del districte de Sant Andreu a 
Barcelona. Es tracta d’un cas molt mediàtic en què els pares de la noia afirmen que 
el suïcidi va ésser la conseqüència d’un cas d’assetjament en el qual l’escola, que ha 
comunicat vuit denúncies per assetjament en quatre anys, presumptament no hauria 
detectat el cas a temps ni hi hauria actuat. Aquest cas s’ha denunciat al Síndic de 
Greuges, que l’està estudiant; també l’estan investigant els Mossos d’Esquadra arran 
de la denúncia que van presentar els pares.

En una resposta a una pregunta parlamentària, el conseller d’Educació va reconèi-
xer, en primer lloc, que el Departament d’Educació ha obert un expedient informa-
tiu per a la recollida d’informació i valoració del cas; en segon lloc, que la Inspecció 
d’Educació i els tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona i dels Serveis Educa-
tius han elaborat un pla d’actuació que recull les línies d’actuació, els terminis, els 
responsables i els indicadors de seguiment dels aspectes que s’han identificat com a 
prioritaris i necessaris en aquest àmbit, i finalment, que s’ha previst una actuació amb 
una unitat externa que treballarà de manera coordinada amb la Inspecció d’Educació, 
el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de 
Sant Andreu per a millorar les estratègies de promoció de la convivència, de preven-
ció de qualsevol tipus de violència, i de foment de les competències emocionals dels 
alumnes, a banda d’assessorar l’equip docent del centre.

Tanmateix, atès que cada any es produeixen morts de menors relacionades amb 
casos d’assetjament, és prioritari per a aturar aquesta xacra treballar i estudiar en 
profunditat els protocols existents, llur aplicació i coneixement, la tasca dels docents 
i el personal educatiu en la detecció de l’assetjament i en com intervenir-hi, la for-
mació específica que reben per a fer-ho, la conscienciació dels alumnes i les famí-
lies, i la responsabilitat dels centres educatius, entre altres mesures.

Composició 
El Grup de Treball de l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament està compost 

per un representant de cada grup parlamentari.

Funcionament 
S’han de designar professionals experts de l’àmbit pedagògic, psicològic i psiquià-

tric, o representants de les famílies afectades que, voluntàriament, es comprometin 
a acomplir una tasca de seguiment i anàlisi de l’assetjament escolar i el ciberassetja-
ment durant les sessions del Grup de Treball.

S’ha de convocar una reunió mensual amb la presència dels representants parla-
mentaris i dels experts per a posar en comú l’evolució dels treballs.

S’ha d’afavorir el treball autònom dels professionals, tant en el Grup de Treball 
com en les altres trobades que es facin fora d’aquest grup.
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Resultat dels treballs
Els treballs han de donar lloc a un informe que reculli la proposta del Grup de 

Treball i les recomanacions i conclusions corresponents, i també les propostes d’ini-
ciatives parlamentàries, si s’escauen.

Termini de lliurament de l’informe 
L’informe amb la proposta i els resultats s’ha de lliurar a la Comissió d’Educació 

en el termini de sis mesos a comptar de la constitució del Grup de Treball.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
El secretari de la Comissió,  Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Moreta Rovira
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 11.05.2022, DSPC-P 61.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 16.05.2022 al 
18.05.2022).
Finiment del termini: 19.05.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 47957; 53815; 54470 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i 

Hisenda, 11.05.2022

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 47957)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de deflactació de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per a eliminar-ne els efectes de la inflació 
(tram. 202-00031/13).

Esmena
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53815)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de deflactació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per a eliminar-ne els efectes de la inflació (tram. 202-00031/13).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54470)

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de de-
flactació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
per a eliminar-ne els efectes de la inflació (tram. 202-00031/13).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a l’Anoia Sud
250-00533/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52479 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52479)

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

1. Planificar Avaluar tècnicament la necessitat de dotar una reorganització de 
l’estructura funcional de l’Àrea Bàsica Policial Anoia de tal manera que es doti d’un 
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nou edifici policial a l’Anoia Sud d’una Comissaria ubicada en aquesta zona que 
presti el serveis policials al conjunt dels municipis d’aquesta zona.

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

2. Portar a terme les actuacions necessàries, tant a nivell funcional i dotació 
d’efectius policials, d’acord amb l’estudi tècnic sobre la necessitat de reorganitzar el 
servei de l’ABP Anoia com d’infraestructures i disposició de la Comissaria, abans 
de finalitzar l’any 2023.

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’emancipació juvenil
255-00004/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 55324; 55325; 55326; 55395 i 55500; 55483; 55488 i 55635; 55489; 55491; 

55492; 55493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2022; Presidència 

del Parlament, 12.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55324)

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

do con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al Debat sobre 
l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda 
y el apoyo a las familias jóvenes y a los jóvenes de las zonas rurales
Actualmente, los jóvenes se encuentran en una muy difícil situación cuando llega 

el momento de la emancipación. La crisis económica, el alto precio de la vivienda y 
la precariedad laboral impiden a muchos jóvenes su libre emancipación. Desde el año 
2007, la tasa de emancipación de jóvenes de entre 16 a 29 años ha caído en picado 
año tras año, siendo esta en el año 2021 de un 18% en Catalunya, según E-Joventut.

Es, pues, el impedimento a la emancipación y el acceso a la vivienda, uno de los 
mayores problemas para el libre desarrollo de la juventud. Por otro lado, esto se agra-
va más cuando se trata de jóvenes que viven en zonas rurales, los cuales se ven obli-
gados, en muchos casos, a trasladarse a las ciudades para obtener un puesto de traba-
jo, con el que tiene que hacer frete a los altos precios de la vivienda en las ciudades.

Por este motivo, es necesario que el Govern de la Generalitat se comprometa a 
aumentar la construcción de vivienda social para que un porcentaje específico de 
esta vaya destinada a jóvenes con problemas económicos y sociales. Asimismo, 
debemos acercar a los jóvenes al mundo rural, donde puedan conseguir un futuro 
prometedor.

Tampoco podemos olvidar que ser joven y querer formar una familia no debe ser 
un inconveniente. No obstante, la situación económica y laboral que viven muchos 
jóvenes en Cataluña no son óptimas para favorecer la maternidad. La dinámica de la 
sociedad actual impide, en muchos casos, que las parejas jóvenes puedan tener hijos, 
obligándolas a posponerlo por problemas económicos y de conciliación familiar.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Activar y aumentar la construcción de vivienda pública en Cataluña para que 

la oferta de ésta cumpla con las necesidades de los jóvenes que no pueden emanci-
parse por razones económicas y hacer frente a la infradotación del parque de vivien-
da pública existente en Cataluña.

2. Implementar las medidas necesarias para empezar a aplicar de manera inme-
diata el «Bono Joven» en Cataluña como herramienta de ayuda en la adquisición de 
arrendamientos para personas jóvenes, garantizando la agilidad de los trámites para 
asegurar la retroactividad de la ayuda desde el 1 de enero de 2022.

3. Implementar los medios necesarios tanto humanos como informáticos en la 
web de Habitatge de la Generalitat y sus oficinas físicas para evitar colapsos en am-
bas, como sucedió con la avalancha de peticiones de ayudas a autónomos durante 
la pandemia.

4. Crear una ayuda económica específica para ayudar a los jóvenes de hasta 30 
años que quieran formar una familia y se encuentren en una situación económica 
que se lo impida.

5. Fomentar medidas de soporte y conciliación destinadas a atender las necesi-
dades específicas de todos los modelos de familia, incluyendo las que puedan estar 
más expuestas a situaciones de vulnerabilidad como las familias monoparentales, 
familias con progenitores jóvenes, LGTBI o familias numerosas.

6. Promover incentivos fiscales para las empresas rurales para la contratación de 
jóvenes del territorio donde esté ubicada la empresa.

7. Promover el arraigo de los jóvenes que nacen y estudian en las zonas rurales.
8. Promover una formación profesional que colabore con las empresas rurales y 

que permita a los jóvenes tener una buena visión de este mundo y un conocimiento 
de las actividades rurales.

9. Promover ayudas e incentivos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vi-
vienda en zonas rurales.

Proposta de resolució 2. Sobre el acceso de los jóvenes al mundo 
laboral y la mejora del acceso a la movilidad 

Según datos de Instituto de Estadística de Cataluña, en febrero de 2022 Catalu-
ña tenía un 27,5% de paro juvenil. Un porcentaje por encima de la media europea y 
que supone una gran dificultad a los jóvenes a la hora de acceder a un trabajo digno 
y de calidad.

En un contexto post-pandemia, de inflación y de crisis económica es necesario 
que el Govern proteja a aquellos colectivos más afectados y con un mayor riesgo. 
Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad y, como tal, su acceso al mercado la-
boral debe estar garantizado.

En este sentido, la mejora del acceso de los jóvenes a la movilidad en transporte 
público en áreas metropolitanas y en vehículos privados en zonas rurales o con me-
jor conexión de transporte puede suponer, en muchos casos, la diferencia entre con-
seguir un trabajo o no. Disponer de carné de conducir, en muchos casos, supone un 
esfuerzo económico y un impedimento para los jóvenes para acceder a trabajos don-
de el carnet sea imprescindible. Jóvenes que con el permiso de circulación disfruta-
rían de una gran libertad y mayor disponibilidad para el acceso al mercado laboral.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Aumentar la inversión en educación y formación profesional, otorgando más 
importancia a la orientación laboral, dando a los jóvenes las habilidades que el mer-
cado laboral requiere.

2. Mejorar la calidad del mercado laboral y su accesibilidad al colectivo juvenil.
3. Promover el emprendimiento y el autoempleo juvenil.
4. Crear empleo juvenil en sectores emergentes como la economía digital, eco-

lógica y creativa.
5. Promover incentivos fiscales para apoyar el empleo juvenil.
6. Crear una ayuda económica para jóvenes de hasta 25 años que se encuentren 

una situación de paro y en busca activa de trabajo y/o de falta de recursos para hacer 
frente al coste de preparación y examinación del permiso de conducir.

7. Aumentar la edad máxima de acceso a la T-Jove hasta los 30 años, siendo esta 
una herramienta que facilite a los jóvenes adultos el acceso al transporte público con 
una tarifa especial para un colectivo con dificultades económicas en muchas ocasiones.

8. Expandir la zona de aplicación de la T-16 más allá de la zona tarifaría don-
de resida el usuario, siendo aplicable a la zona tarifaría de residencia y a las zonas 
confrontantes.

9. Finalizar y poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible la T-Mobili-
tat en todos los títulos de transporte, siendo una herramienta que facilite el acceso a 
los usuarios jóvenes del transporte público.

Proposta de resolució 3. Sobre l’associacionisme juvenil
L’associacionisme juvenil ha de ser una eina que permeti al col·lectiu la seva or-

ganització i autorealització per tal de treballar per un futur on els joves siguin priori-
tat a la societat. Per aquest motiu, les Institucions públiques han de vetllar per aquest 
objectiu i dotar dels recursos necessaris als joves perquè puguin exercir aquesta ac-
tivitat amb independència i llibertat.

La resposta que dona cada municipi per garantir l’activitat juvenil és diferent, 
provocant desnivells territorials. És per això que, des de les institucions públiques, 
s’ha de treballar per dotar a aquestes associacions d’equipaments públics, com ara 
sales o centres de joves, per al seu lliure desenvolupament.

En aquest sentit, ens trobem ocasions en què drets fonamentals com els de lli-
bertat d’expressió, de reunió i de manifestació es veuen greument en perill a algunes 
associacions d’estudiants a les universitats públiques catalanes. Alumnes de diverses 
universitats que han volgut defensar un model d’universitat basat en la neutralitat 
ideològica i el constitucionalisme s’han vist assetjats, amenaçats i agredits per radi-
cals en múltiples i notòries ocasions. Moments en què, defensant la seva llibertat i 
respecte, s’han vist oblidats pel Govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar un estudi de l’associacionisme juvenil arreu de Catalunya per detec-

tar les diferències territorials i ajudar a dur a terme aquesta activitat a les zones on 
els joves tenen més dificultats per aquesta tasca.

2. Fomentar el relleu generacional a les entitats i associacions enfocades a ac-
cions juvenils.

3. Garantir que els drets dels estudiants de les universitats públiques siguin res-
pectats i defensats.

4. Garantir la seguretat de tots els estudiants que informen o que es manifesten 
a universitats públiques davant boicots per xarxes socials, amenaces i actituds tota-
litaristes.

5. Garantir la neutralitat de les universitats públiques com a institucions.
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Proposta de resolució 4. Sobre la protecció integral de menors i  l’atenció 
en salut mental dels joves 

La salut mental dels joves ha de ser prioritat per a tots. Segons l’Organització 
Mundial de la Salut, la depressió és una de les principals causes de malaltia i disca-
pacitat dels adolescents i els suïcidis són la tercera causa de defunció entre els 15 i 
19 anys. A Catalunya, segons la CPB Serveis Salut Mental, el suïcidi es la primera 
causa de mort no natural entre els joves de 16 a 35 anys.

D’altra banda, la violència i els abusos cap a infants i adolescents han augmentat 
notòriament els darrers anys. Maltractament, bullying i altres violències i discrimi-
nacions són greus exemples de violència cap als menors que han de ser eradicades. 
La gestió dels menors tutelats s’ha de veure reforçada i ha de ser garant d’una bona 
educació i protecció cap a aquests menors vulnerables.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No interrompre l’assistència en salut mental especialitzada per a menors un 

cop es compleixin els 18 anys diferenciant, dintre del grup d’edat d’adults, els joves 
dels plenament adults.

2. Que els joves que rebin l’assistència sanitària mental durant la seva minoria 
d’edat puguin mantenir-la un cop compleixin els 18 anys i fins que els professionals 
sanitaris ho entenguin necessari, sent aquesta atenció sanitària especialitzada per a 
joves adults estesa fins a, com a mínim, els 25 anys.

3. Impulsar una auditoria externa de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA) per tal de millorar els processos de protecció de menors 
en situació de desemparament.

4. Implantar canals confidencials de denúncia als centres de menors tutelats.
5. Estendre el model «Barnahaus» per a l’atenció integrada a menors víctimes de 

violència sexual, coordinant tots els departaments que intervindran en l’atenció al 
menor sota un mateix sostre, en un entorn amable per als menors i amb professio-
nals especialitzats, per tal d’evitar desplaçaments del menor i la repetició i possible 
revictimització de la víctima.

6. Evitar situacions de desemparament per tots els treballadors dels centres de 
menors tutelats reduint l’alarmant rotació actual de personal i treballadors que hau-
rien de ser referents estables per als menors tutelats.

7. Reconèixer el dret a l’oblit a Internet per evitar la revitalització de les víctimes 
de violències, inclús en la vida adulta.

Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 55325)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David González Chanca, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat sobre l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre l’accés a l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa ajuts retornables per a joves adreçats al pagament de l’entrada 

d’un pis, mitjançant la modalitat de propietat compartida que permet el Codi Civil 
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de Catalunya. Serà en habitatges de segona mà de mercat lliure que no tinguin un 
preu/m2 superior al mòdul de protecció oficial, sempre que la hipoteca representi 
menys del 30% del sou dels compradors i que aquests tinguin 35 anys o menys. Els 
habitatges adquirits s’hauran de qualificar de protecció oficial i l’ajut rebut s’haurà 
de retornar en un termini màxim de 50 anys.

2. Garantir que tot parc d’habitatge públic construït per la Generalitat reservi un 
30% dels habitatges per els i les joves dels municipis, siguin de lloguer o compra.

3. Elaborar un pla amb calendari plurianual per aconseguir passar de l’1.6% al 
10% de Parc d’habitatge públic a Catalunya abans de finalitzar 2025 i assolir el 20% 
públic, del total d’habitatges existents, abans del 2030.

4. Crear un registre de persones joves sol·licitants d’habitatge públic per tal d’ade-
quar l’oferta i la inversió del parc públic a la demanda real.

5. Presentar, en el termini de 6 mesos a la Comissió d’Economia i Hisenda del 
Parlament de Catalunya, un estudi sobre la possibilitat de modificar la part autonò-
mica de l’IRPF amb bonificacions o reduccions amb relació al lloguer i la compra 
d’habitatge juvenil amb l’objectiu d’afavorir la seva emancipació.

6. Complementar el bo jove de lloguer a les zones tensionades fins els 900 euros.
7. Destinar els recursos necessaris per tal de garantir tant la reactivació econò-

mica com la millora de la qualitat urbana dels barris que requereixen una especial 
atenció, especialment aquells envellits on cal fomentar la rehabilitació d’habitatges 
i l’arribada de població jove.

8. Impulsar la lluita contra la pobresa energètica amb l’ampliació dels ajuts per 
fer front als impagaments dels subministraments d’aigua, electricitat i gas.

9. Incloure la connexió a internet en el programa de bo social considerant-lo un 
bé indispensable pel correcte desenvolupament de les persones.

10. Redactar un pla per la dignificació de l’emancipació de persones joves amb 
discapacitat per tal d’oferir possibilitats reals d’emancipació públiques amb pisos 
d’autonomia o tutelats amb serveis.

Proposta de resolució 2. Sobre el mercat laboral
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un programa de relleu generacional per facilitar la continuïtat, per part 

de joves aturats, dels negocis de les persones autònomes properes a la jubilació, a 
partir de mesures d’informació, formació, bonificacions fiscals i adaptació i millora 
dels contractes de relleu.

2. Crear l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil amb l’objectiu de donar suport a 
la joventut emigrant per motius econòmics i facilitar el seu retorn.

3. Ampliar la Garantia Juvenil fins als 35 anys, per poder accedir a les subven-
cions d’emprenedoria per la creació de noves empreses.

4. Redactar un Pla de Xoc contra l’atur juvenil (com a complement al programa de 
Garantia Juvenil) en coordinació amb el conjunt de centres educatius i centres amb 
usuaris joves, per impulsar la inserció laboral amb l’objectiu d’incorporar al mercat 
de treball en un temps raonable aquelles persones que busquen la seva primera feina.

5. Promoure l’ús d’un model de CV sense discriminació, proposant excloure dels 
mateixos el nom, el sexe, l’edat i la fotografia; per garantir l’elecció de candidats i 
candidates en base exclusivament a criteris formatius i professionals.

6. Presentar, abans de finalitzar l’any 2022, un projecte de llei per a promoure la 
conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. L’augment del 
teletreball ha posat de manifest la necessitat d’una nova regulació que estableixi els 
criteris per poder combinar de forma justa i efectiva l’activitat laboral amb la vida 
familiar de cada llar.

7. Ampliar l’oferta, arreu del territori, de programes d’inserció laboral per a per-
sones amb discapacitat a l’empresa ordinària així com de l’oferta d’espais de treball 
adaptats en el sector públic.
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8. Abordar la necessària reforma del SOC, amb la finalitat de fer-ne d’aquest 
una eina propera i útil pel jovent de Catalunya que es troba en situació de recerca 
d’ocupació.

9. Crear un pla de foment de l’emprenedoria jove que inclogui línies específiques 
de finançament, acompanyament professional i formació durant els primers anys des 
de la creació dels nous projectes, per contribuir a que siguin projectes d’èxit.

10. Garantir el finançament necessari que requereixen els projectes de persones 
que treballen per compte propi, ampliant les línies destinades a aquest sector, per 
intentar pal·liar les conseqüències de les darreres pujades de tipus d’interès i les res-
triccions d’accés al crèdit per part del sector financer.

Proposta de resolució 3. Sobre la millora de la qualitat de vida de la 
joventut 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implementar a tot el territori català el títol T-16 (seguint el model en ús a 

l’AMB) per subvencionar el transport dels joves de fins a 16 anys també a les pro-
víncies de Tarragona, Lleida i Girona.

2. Crear un títol integrat T-Jove fins als 30 anys a les àrees de transport de Tar-
ragona, Lleida i Girona per tal de fomentar el transport públic entre els i les joves.

3. Ampliar el programa de beques de mobilitat de l’estudiant universitari que re-
sideixi a més de 60 km del centre universitari o de formació professional, ampliant 
també les beques de transport i menjador així com les beques de pràctiques en zones 
rurals o per estudiar en escoles rurals.

4. Eliminar les taxes de la Formació Professional per augmentar el número d’es-
tudiants/es d’aquesta opció acadèmica.

5. Reajustar l’oferta en places d’FP per tal d’assegurar que cap estudiant a Cata-
lunya es quedi sense poder accedir a un grau formatiu.

6. Incrementar els ajuts pels estudiants/tes de cicles formatius per desplaçament 
al seu centre formatiu, complementant així les beques del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

7. Establir la obligatorietat de remuneració en les pràctiques formatives tant en la 
modalitat dual com la convencional.

8. Fomentar l’esport femení creant una nova partida pressupostària de 10 milions 
d’euros per crear la marca ‘Esport 50/50’ que ha de servir per finançar els clubs es-
portius que disposen d’equips femenins en un 50% o més de les seves competicions 
en les que participen per a cada categoria.

9. Dotar d’un catàleg més extens, competitiu i atractiu al Carnet Jove i millorar 
la seva promoció. Estudiar la viabilitat de transferir la gestió íntegra al Govern de 
la Generalitat.

10. Presentar i publicar anualment al web de la Secretaria General de Joventut 
un informe de compliment de les resolucions d’aquest debat així com enviar al Par-
lament una avaluació de la situació dels joves.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; David González Chanca, diputat GP PSC-Units

GRUP MIXT (REG. 55326)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).



BOPC 307
13 de maig de 2022

3.10.30. Debats generals 26

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Emancipació i qualitat de vida
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa un programa d’accés al primer habitatge per a joves menors 

de trenta-cinc anys, a través del parc públic d’habitatge de la Generalitat i dels ens 
locals.

2. Establir mecanismes i instruments de diàleg amb les entitats financeres que 
disposen d’habitatges buits a Catalunya per a posar-los a disposició del mercat jove 
a través de programes d’habitatge social.

3. Impulsar, en el termini de cinc anys, la construcció de 10.000 habitatges de 
protecció oficial, especialment en règim de lloguer, per a donar resposta a la crei-
xent demanda juvenil, prioritzant les famílies joves.

4. Crear, a través dels instruments públics a disposició del Govern, mecanismes 
d’aval que ajudin a garantir la concessió de la totalitat del crèdit hipotecari a joves 
menors de trenta-cinc anys que adquireixen el seu primer habitatge.

5. Promoure ajuts per al lloguer destinats a joves de entre divuit i trenta anys amb 
els que cobrir entre el 30% i el 50% de la renda mensual amb un límit de 800 euros.

6. Fomentar, a través de les entitats financeres, la concessió de crèdits tous a jo-
ves per a que puguin iniciar l’emancipació amb plenes garanties.

7. Posar en marxa un conjunt de beneficis fiscals als propietaris que situïn la ren-
da de lloguer, en el cas de llogaters joves, com a mínim un 20% per sota del preu de 
referència recomanat.

8. Millorar la connexió entre ciutats a l’entorn urbà, però especialment també a 
l’entorn rural, per incrementar la mobilitat personal i professional entre aquests àm-
bits i fomentar així la fixació de la residència en territoris menys densament habitats.

9. Implementar la Resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut 
mental, posant èmfasi en l’atenció a la infància, l’adolescència i el jovent, garantint 
l’accés als recursos, programes i tractaments de la xarxa de salut mental, indepen-
dentment del territori on visquin, amb la freqüència i la intensitat que calgui per a 
garantir el tractament correcte i la recuperació dels usuaris.

10. Promoure programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a les famí-
lies dels usuaris que reben un seguiment en la xarxa de salut mental pública i garan-
tir-hi l’accés, així com programes de lluita contra l’estigma dedicats específicament 
als infants, adolescents i joves amb trastorns mental, i reforçar el Codi Risc Suïcidi 
amb una línia específica al col·lectiu de joves, atès l’augment dels intents de suïci-
di arran de la pandèmia de la covid-19.

Proposta de resolució 2. Un ensenyament post-obligatori de qualitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Continuar, en els propers anys, reduint les taxes i preus públics universita-

ris, tenint en compte, especialment, els alumnes amb un bon expedient acadèmic i 
aquells que cursen segons graus i màsters universitaris.

2. Fomentar entre les universitats catalanes l’establiment d’un horari lectiu com-
patible amb l’exercici d’una activitat laboral o de pràctiques per part de l’alumne, 
possibilitant el disseny de l’horari acadèmic en funció de l’horari laboral.

3. Incrementar el número d’hores lectives i d’assignatures en graus i màsters uni-
versitaris que s’imparteixen en anglès, o en qualsevol altre llengua estrangera, per 
a millorar les habilitats i els coneixements dels alumnes en aquestes llengües amb 
l’objectiu de capacitar-los en un món laboral global.

4. Promoure línies de finançament específiques a les universitats catalanes per 
a que assoleixin millores en els seus índex d’investigació, innovació i ocupabilitat.

5. Vetllar per a que totes les pràctiques necessàries per a l’assoliment d’ensenya-
ments post-obligatoris, bé siguin universitaris o de formació professional, siguin re-
munerades per les empreses que les ofereixen.
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6. Establir convenir de Formació Professional dual amb empreses i sectors amb 
més incidència i pes en el PIB català, amb la finalitat de donar satisfacció a la neces-
sitat de cobrir perfils tècnics específics molt demandats al mercat de treball.

7. Revisar el sistema de beques en els ensenyaments post-obligatoris per a garan-
tir, d’una banda beques a l’excel·lència acadèmica però també, i de forma especial, 
beques i ajuts a alumnes en situació de risc o d’exclusió social.

8. Posar en marxa un programa acadèmic de beques i ajuts per a fomentar l’ar-
ribada a les universitats catalanes d’alumnes de la resta d’Espanya i d’Europa que 
serveixin d’atracció de talent i coneixement.

9. Garantir i vetllar per la neutralitat ideològica als centres universitaris de Cata-
lunya. Les universitats són el reflex del pluralisme social i han de ser un espai lliure 
per al coneixement i el pensament.

10. Garantir als alumnes d’ensenyaments superiors el dret a la disponibilitat lin-
güística de tal forma que puguin cursar els seus estudis de grau i màsters tant en 
llengua catalana com en llengua castellana, segons les preferències de l’alumne.

Proposta de resolució 3. L’accés dels joves al món laboral
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa ajuts públics a la contractació dirigits a afavorir la contractació 

indefinida dels joves menors de trenta anys, cobrint durant un període de sis mesos, 
les despeses de contractació d’aquest col·lectiu.

2. Impulsar, en col·laboració dels ens locals i el tercer sector, programes i tallers 
de formació i treball per a joves menors de trenta anys i que siguin aturats de llarga 
durada i/o persones en risc d’exclusió social.

3. Impulsar la finestreta única de l’economia social, que inclogui un viver especí-
fic per a noves cooperatives i societats laborals com a forma de generació d’activitat 
econòmica i ocupació per part de joves emprenedors, en col·laboració amb les enti-
tats del sector, i concedint ajuts de fins a 10.000 euros per a sufragar les despeses de 
constitució d’empreses d’economia social.

4. Aprovar un programa de primera ocupació laboral per a joves, en el marc de 
la garantia juvenil, que faci possible que els joves puguin tenir la seva primera ex-
periència laboral o reincorporar-se al mercat de treball quan siguin desocupats de 
llarga duració.

5. Desenvolupar un programa d’impuls i suport per a joves autònoms per a faci-
litar el relleu en els negocis i reflotar projectes econòmics d’autònoms i pimes im-
pulsades per joves que es trobin en situació de dificultat.

6. Afavorir el retorn dels joves catalans que han marxat a treballar a l’estranger 
amb actuacions dirigides a facilitar la contractació i recuperar el talent perdut a tra-
vés de programes de segona oportunitat.

7. Crear nuclis d’activitats econòmiques locals per a joves, mitjançant un pla de 
xoc amb un conjunt de mesures que estimulin al jove a emprendre o mantenir la 
seva activitat laboral en el seu municipi de residència.

8. Crear línies d’ajuts i subvencions que afavoreixin el retorn dels joves a l’entorn 
rural, i que els permeti iniciar o reprendre una activitat laboral en l’àmbit de l’agri-
cultura, la ramaderia, la pesca, l’agroturisme i turisme rural.

Proposta de resolució 4. Una fiscalitat que afavoreixi l’emancipació 
juvenil
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar les deduccions per lloguer per tal que els joves catalans puguin de-

duir-se en el tram autonòmic del IRPF fins un màxim de 1.200 euros en concepte de 
lloguer de l’habitatge habitual.

2. Fomentar la iniciativa dels joves i ajudar-los a emancipar-se i emprendre la 
seva vida, creant una deducció de la quota íntegra del IRPF per a que els joves me-
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nors de trenta anys puguin deduir-se el 25% dels interessos de la hipoteca per a ad-
quirir el seu habitatge habitual, fins un màxim de 1.000 euros.

3. Posar en marxa ajuts directes que permetin als joves el seu estalvi previ per 
a l’adquisició de l’habitatge habitual o que facilitin assegurances d’impagaments.

4. Establir una deducció al tram autonòmic del IRPF del 15% de les despeses 
generades per l’aprenentatge d’idiomes amb l’objectiu de reforçar i incrementar el 
coneixement d’idiomes estrangers entre els joves catalans que els millori l’accés al 
mercat laboral.

5. Incrementar fins el 40% el percentatge de deducció a l’IRPF de la inversió rea-
litzada en l’adquisició d’accions i participacions de noves entitats creades per joves o 
que creïn ocupació juvenil indefinida, fins un límit de 9.000 euros anuals.

6. Crear una reducció del 99% a l’impost de donacions per a les donacions a des-
cendents d’un habitatge que hagi de constituir el primer habitatge habitual. Aquesta 
reducció ha de ser igualment aplicable en les donacions de diners destinades a l’ad-
quisició d’aquest primer habitatge habitual.

7. Fixar el tipus impositiu de l’impost de transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats en el 4% en la transmissió d’un immoble que hagi de constituir 
l’habitatge habitual de joves menors de trenta-cinc anys, sempre que la base impo-
sable total, menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 45.000 euros.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada G Mixt

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 55395 I 55500)

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al Debat sobre 
l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Proposta de resolució 1. Empleo
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Diseñar en menos de 6 meses un plan específico de repatriación del talento 

juvenil, con el doble objetivo de frenar la fuga de talentos de la región y atraer a 
aquellos que se hayan tenido que marchar al extranjero por motivos laborales. Se 
potenciarán las medidas ya existentes y se propondrán otras que incluyan líneas es-
pecíficas de financiamiento a empresas que contratan jóvenes repatriados, e incenti-
vos fiscales para jóvenes emprendedores actualmente establecidos en el extranjero.

2. Potenciar el programa Noves Oportunitats mediante su ampliación presupues-
taria, y mayor implantación de acuerdos laborales específicos con el sector privado 
para facilitar la inserción laboral de personas con un nivel educativo medio y bajo.

3. Introducir deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF para aquellos 
jóvenes menores (o igual) a 32 años que se den de alta por primera vez en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores, con el objetivo de fomentar el auto-
empleo juvenil.

4. Priorizar proyectos relacionados con el empleo juvenil durante la adjudica-
ción de Fondos «Next Generation». Se priorizarán las inversiones que contemplen 
medidas y planes específicos de combate contra el desempleo y precariedad laboral 
juvenil.
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5. Establecer incentivos para que las empresas ofrezcan contratos indefinidos 
después del período de prácticas para aquellos becarios que a la empresa le interese 
disponer. Se propone subvencionar una parte del salario de un contrato indefinido 
de una persona que acaba de ser becario durante un año.

6. Aumentar las ayudas a los jóvenes emprendedores mediante beneficios fis-
cales específicos, y establecer un programa especial de financiación y préstamos a 
«start ups» de jóvenes emprendedores mediante el Instituto Catalán de Finanzas.

7. Potenciar el programa Odisseu referente a la resolución EMC/666/2020, de 5 
de marzo, mediante el aumento de su dotación presupuestaria y reforma de los re-
quisitos de participación tanto para empresas como para los trabajadores/estudian-
tes, de tal manera que aumente la cobertura del servicio. Se ampliará el programa a 
aquellos alumnos que estén cursando formación profesional y no solamente grados 
y másteres universitarios.

8. Promover políticas activas de empleo para fomentar el relevo generacional en 
los sectores de agricultura, ganadería y pesca.

9. Fomentar políticas de atracción de jóvenes profesionales y emprendedores na-
cionales, con el objetivo de revertir las políticas contrarias al interés de los trabaja-
dores promovidas desde la Generalidad de Cataluña.

Proposta de resolució 2. Vivienda
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar sustancialmente la cobertura de la deducción por alquiler de vivienda 

habitual de la cuota íntegra relativa al tramo autonómico del IRPF mediante: 
a) el aumento de los límites monetarios establecidos de ingreso personal o familiar.
b) el aumento del límite porcentual de deducción establecido en la actual norma.
2. Incrementar la oferta de vivienda social pública, priorizando su adjudicación 

a personas con rentas bajas, haciendo valer el principio de prioridad nacional. Es 
necesario fomentar el acceso a la primera vivienda para fomentar el aumento de 
propietarios.

3. Posibilitar avales crediticios y líneas de financiamiento en hipotecas de jóve-
nes menores (o igual) a 32 años, de tal manera que se fomente el acceso a la primera 
vivienda.

4. Fomentar la construcción de vivienda social pública en la Cataluña rural, vin-
culando su adjudicación a los jóvenes participantes en el programa Odisseu referen-
te a la resolución EMC/666/2020, de 5 de marzo.

5. Introducir los principios de prioridad nacional y perspectiva de familia duran-
te la construcción y adjudicación del parque de vivienda social pública.

6. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en general y espe-
cialmente, donde el sujeto pasivo sea menor o igual a 32 años, sea miembro de una 
familia numerosa o padezca algún tipo de discapacidad.

Proposta de resolució 3. Salud mental
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aumentar la contratación pública de profesionales médicos encargados de rea-

lizar diagnósticos de trastorno o enfermedad mental. Se aumentará el número de 
unidades básicas de psiquiatría en cada centro sanitario de Cataluña. Además, se 
reforzarán los recursos humanos y materiales de los CSMIJ con el objetivo de me-
jorar la atención a los pacientes implicados.

2. Promover un plan integral que aborde, como mínimo, una mejora de los mé-
todos de detección y prevención de los trastornos de conducta alimentaria tan pre-
valentes en la población juvenil.

3. Crear una comisión evaluadora semestral del Plan de Prevención del Suicidio 
2021-2025 (PLAPRESC), que tenga el doble objetivo de aumentar la transparencia 
del funcionamiento del plan y objetivos, y fiscalizar posibles intromisiones de índole 
ideológico/político.
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4. Diseñar un plan intersectorial e interdepartamental anti-adiciones que tenga en 
cuenta holísticamente todos los peligros de las adiciones de nueva generación, como 
son el teléfono móvil o las nuevas tecnologías, así como drogadicciones o ludopatía.

5. Potenciar los planes de identificación de la población juvenil altamente sus-
ceptible de contraer algún tipo de enfermedad o trastorno mental, con el objetivo de 
mejorar los procesos de prevención. Se potenciarán los planes de formación sobre 
adicciones en colegios y universidades.

6. Mejorar la vinculación interdepartamental e intersectorial en los planes de 
prevención y actuación relativos a la salud mental de la juventud catalana.

7. Fortalecer los planes de prevención y atención de las víctimas de bullying es-
colar y mobbing laboral.

Proposta de resolució 4. Educación
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reformar las políticas de formación profesional, relativas a las competencias 

que ostente la Generalidad de Cataluña, potenciando tres grandes asuntos.
a) La FP dual, ya que demuestra tener mejores resultados en índole de inserción 

laboral.
b) Las iniciativas privadas de formación profesional, ya que demuestran 

 resultados muy positivos en términos de emparejamiento productivo entre empre-
sa-alumno.

c) La mayor implicación de las empresas en el diseño de los planes de estudio y 
educativos de la formación profesional, ya que esto permitiría aminorar y reducir el 
desajuste actual entre oferta y demanda.

2. Aumentar la oferta pública de escuelas especializadas en idiomas extranjeros 
y actividades extra escolares de índole educativa. Alinear la oferta educativa con las 
demandas laborales del sector empresarial.

3. Reducir de manera inmediata el precio del crédito en primera matrícula en los 
estudios de Grado y Máster oficial a partir del curso 2022-2023, fijándolo en 16,05 
euros en todas las universidades públicas catalanas, siguiendo los cauces estableci-
dos en la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, así como la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades. Se igualarán los precios 
del crédito de Grado y Máster en 16,05 euros.

4. Requerir al Departament de Recerca i Universitats para que llegue a un con-
venio con todas las entidades públicas de transporte de Cataluña, a fin de que las 
tarjetas de transporte para los universitarios y estudiantes de formación profesional 
tengan vigencia de 360 viajes, independientemente del momento de su activación.

5. Instar a aumentar el número de becas de estudio en universidades públicas y 
centros de formación profesional.

6. Introducir en toda la normativa y políticas públicas relativas al ámbito uni-
versitario y formación profesional disposiciones específicas de protección de la 
libertad de expresión, de cátedra, de investigación y promoción de la pluralidad 
ideológica.

7. Impulsar las medidas necesarias para acabar con el adoctrinamiento en mate-
ria de ideología de género, climatismo, inmigracionismo y separatismo que sufren 
los estudiantes de todo el sistema educativo catalán.

8. Promover con carácter urgente, un nuevo plan de choque contra el fracaso y el 
abandono escolar con dos ejes principales de actuación: medidas para promover la 
libre elección del centro educativo que mejor se adapte a las necesidades del niño, 
medidas de identificación de características específicas de aquellos alumnos que no 
logren un desempeño educativo adecuado, con el objetivo de detectar aquellos fac-
tores más incisivos en el problema y actuar sobre ellos.

9. Garantizar el derecho a todos los estudiantes, en todas las fases educativas en 
Cataluña, de poder realizar sus estudios en lengua española.
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10. Implementar el cheque escolar, como garantía de libertad, pluralidad y gra-
tuidad, en todas las fases del sistema educativo obligatorio que afecte a la población 
joven en Cataluña.

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 55483)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 
del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subse-
güent al Debat sobre l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Emancipació 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Modificar l’edat mínima d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania a la ma-

joria d’edat, als divuit anys, per possibilitar l’accés a les persones joves que no dis-
posen de recursos o els que tenen són insuficients per garantir les necessitats bàsi-
ques.

2. Flexibilitzar els requisits de la Renda Garantida de Ciutadania per tal de 
fer-la compatible amb ajuts a l’habitatge, rendes de treball i per facilitar el seu 
accés a persones amb dificultats per demostrar dos anys de residència a Catalu-
nya, com és el cas de persones sense llar o persones que han estat en centres pe-
nitenciaris.

3. Descongelar l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), con-
gelat des de l’any 2010, per tal d’actualitzar-lo d’acord amb l’IPC acumulat.

4. Garantir que la feina que promou l’administració pública, a través de les sub-
vencions gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, sigui amb contractes in-
definits i de qualitat. Prioritzant, en aquest procés, la contractació dels col·lectius de 
persones joves que tenen més dificultats per accedir al món laboral segons les dades 
de l’Observatori Català de la Joventut, com pot ser el cas de les persones sense es-
tudis o les dones.

5. Impulsar a través del Servei d’Ocupació de Catalunya un pla d’ocupació amb 
l’objectiu de garantir l’accés a l’àmbit ocupacional a joves migrades soles un cop ar-
riben a la majoria d’edat; mitjançant el suport a entitats perquè duguin a terme ac-
cions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

6. Desplegar inspeccions laborals orientades a les empreses que gaudeixen dels 
incentius relacionats amb la contractació juvenil per tal de prevenir males praxis i 
identificar-ne l’ús fraudulent.

7. Incentivar la creació d’experiències d’autoconsum i distribució d’energia, ges-
tió ecològica de residus, reutilització de recursos i altres pràctiques per fer front a la 
crisi climàtica liderat per joves a través de programes de formació arrelada al terri-
tori i que incloguin perspectives d’autoocupació i emprenedoria sostenible.

8. Desplegar la xarxa de rodalies arreu del país i articular una coordinació real 
entre els diversos serveis ferroviaris, així com l’establiment de tarifacions justes ba-
sades en la freqüència d’ús.

9. Impulsar la creació de títols de transport per a joves en línia amb la franja 
d’edat que reconeix la Generalitat (fins als 30 anys) arreu del territori, i adaptació 
i ampliació dels títols ja existents a aquests paràmetres. Garantir que els títols de 
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transport per a infants i joves fins a 16 anys responen a una integració territorial que 
va més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

10. Impulsar l’estudi de polítiques públiques que fomentin unes vacances soste-
nibles i de qualitat per a les persones joves, en línia del Discover UE en l’àmbit de la 
Unió Europea, a través de la Direcció General de la Joventut i l’Agència Catalana de 
la Joventut. Aquestes mesures han d’estar vinculades a ampliar la promoció i l’accés 
a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials a Catalunya com, també, a analitzar possibles 
ajudes per a viatges en tren i estades arreu d’Europa.

Proposta de resolució 2. Habitatge
1. El Parlament de Catalunya constata que durant el temps que va estar vigent la 

Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de ren-
des, va tenir un efecte positiu en la baixada de preus del lloguer i considera que Llei 
estatal d’habitatge ha d’incloure una regulació efectiva dels lloguers.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Incrementar, en els propers cinc anys, el pressupost destinat a habitatge fins 

a l’1% del PIB, tal com recomana el Consell de Treball Econòmic i Social de Cata-
lunya en el seu «Informe sobre el dret a l’habitatge», cosa que suposaria passar dels 
1.000M€ als 2.240M€.

3. Augmentar decididament la dotació de recursos de les Oficines d’Habitatge 
per tal de garantir l’assessorament i defensa de les joves llogateres i impulsar me-
canismes per recollir abusos i males praxis que pateixen les joves en aquest àmbit, 
com la implementació d’una bústia de denúncia.

4. Regular decididament els allotjaments turístics, albergs de joventut, llars com-
partides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal per tal de garantir 
un turisme sostenible que sigui compatible amb l’accés a l’habitatge per part de la 
gent jove.

5. Restringir les llicències de pisos turístics en zones d’alta demanda i modificar 
la regulació de les llicències turístiques, establint límits de caducitat, evitant-ne l’ac-
tual durada il·limitada i incondicional i posar en marxa controls, inspeccions i san-
cions per evitar els contractes de lloguer de temporada que esquiven la contractació 
d’ús d’habitatge habitual.

6. Implementar polítiques de sostenibilitat, de control del turisme i recuperació 
de la pèrdua d’habitatge en els barris centrals amb processos de despoblament re-
sidencial.

7. Fiscalitzar l’oferta emergent de les residències universitàries, respecte de les 
quals no existeix informació pública ni publicada, i impulsar una revisió dels conve-
nis de les universitats –en especial les públiques– amb les persones jurídiques propie-
tàries o gestores per tal d’evitar males praxis i preus que superen l’índex de mercat.

8. Impulsar un marc legislatiu de l’Habitatge Cooperatiu que reguli efectivament 
el funcionament de les cooperatives en cessió d’ús i a través de la qual s’impulsin els 
canvis de model de tinença d’habitatge en les dotacions ofertades per la Generalitat, 
amb especial atenció a aquells habitatges en règim de cessió d’ús per a joves menors 
de 30 anys, com ja possibilita l’article 74 de la Llei 18/2007.

9. Reduir l’impacte ambiental associat a la construcció dels habitatges públics, 
prioritzant la reducció de les emissions de CO2, la reducció del consum d’energia uti-
litzada en la fabricació dels materials, la minimització en la generació de residus i la 
utilització de matèria primera provinent del reciclatge, tot garantint que aquests entren 
en l’àmbit energètic dins dels paràmetres de certificació oficial energètica d’edificis.

10. Incorporar a l’Observatori Català de la Joventut els indicadors i les dades 
que es van treballar en primícia a l’informe Radiografia: Joves Llogateres i Dret a 
l’Habitatge 2020, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, per tal de que 
la informació pública en matèria d’emancipació juvenil sigui la més àmplia i con-
creta possible.
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Proposta de resolució 3. Salut mental 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar un servei de suport psicològic a tot el territori per a persones d’entre 12 

i 29 anys, sense cita prèvia i gratuït i situat a espais comunitaris referents per a joves.
2. Elaborar una diagnosi sobre la incidència dels trastorns de la conducta ali-

mentària i dels recursos existents per elaborar l’estratègia que doni resposta ràpida 
i eficient, a les necessitats de tractament psicoterapèutic, de les persones afectades 
per l’anorèxia i la bulímia en els temps i intensitat adequats a la prescripció clínica.

3. Impulsar la coordinació entre els Centres de Salut Mental Infantils i Juvenils 
(CSMIJ) i els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) a través de l’augment dels 
recursos destinats a aquests per tal de facilitar la transició de les persones que pas-
sen del CSMIJ a CSMA.

4. Impulsar la creació d’eines i formacions específics en salut mental juvenil per 
a professionals de l’àmbit de l’atenció primària per tal de poder oferir espais i re-
cursos específics a aquest col·lectiu i no haver de tractar sistemàticament a les joves 
amb les mateixes eines que els adults, quan les casuístiques d’aquests poden ser sen-
siblement diferents.

5. Avançar en el Programa Salut i Escola i elaborar un Pla de Salut Mental en 
l’àmbit escolar per promoure la salut mental i la prevenció de la malaltia, els tras-
torns de conducta alimentària i les addiccions a través d’eines d’educació emocional 
que facilitin la integració de recursos per l’autocura i el benestar emocional.

6. Reforçar l’oferta de formació i acompanyament al professorat i a professionals 
d’atenció a la infància i l’adolescència per dotar d’eines per abordar i identificar si-
tuacions de risc en salut mental.

7. Elaborar un informe sobre la incidència i la prevalença de l’addicció al joc per 
franges d’edat, incloent menors d’edat, a partir dels 8 anys, que permeti identificar 
les mesures per abordar la problemàtica derivada del creixement de la oferta dels 
videojocs, de formes de joc d’atzar i caixes de botí.

8. Presentar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació per a reduir els 
casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en addicció, i també una es-
tratègia específica i diferenciada per a menors i joves que doti d’eines a les famílies 
per a fer la prevenció de les addiccions.

9. Reforçar la col·laboració amb els ens locals per garantir la continuïtat i actua-
lització dels Plans d’acció sobre drogues i addiccions

10. Presentar als grups parlamentaris durant el 2022 un informe d’avaluació dels 
circuits d’atenció a les persones amb addicions i trastorns de conducta, patologia 
dual, i les dificultats de les persones per ser ateses a xarxes poc coordinades.

Proposta de resolució 4. Educació, cultura i llengua
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir el pacte de govern i garantir l’accés a la cultura de les persones joves 

ampliant l’edat d’Escena 25 fins als 29 anys i creant bonus culturals perquè puguin 
accedir a espectacles culturals.

2. Garantir els drets culturals de la gent jove, impulsant programes culturals en 
cooperació amb els municipis i amb la participació de la gent jove a través del teixit 
associatiu i d’altres formes d’organització i de mobilització juvenil col·lectiva. L’ob-
jectiu seria afavorir la creació, promoció, difusió, proximitat, descentralització i ac-
cés a la cultura i l’oci diürn i nocturna.

3. Aplicar mesures garantistes per la remuneració de les pràctiques formatives 
i vetllar pel compliment laboral i retributiu amb les empreses subcontractades en 
l’àmbit del lleure i de prestadores de serveis en equipaments culturals.

4. Blindar els drets lingüístics del jovent de Catalunya, garantint la presència del 
català a les aules i creant campanyes de conscienciació que desincentivin la polarit-
zació i facin pedagogia sobre la rellevància d’aquest dret.
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5. Fomentar i normalitzar el català entre les joves a través de la creació de con-
tinguts atractius i de qualitat en català creant un programari audiovisual a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

6. Estudiar quines dinàmiques generen l’interès de la gent jove a les xarxes so-
cials i a les plataformes i fomentar-ne la producció de continguts en català mitjan-
çant línies de subvenció a joves creadores.

7. Fomentar el diàleg amb les plataformes de streaming per tal d’establir una 
quota mínima d’obres audiovisuals catalanes i en català en un espai visible en la 
seva interfície, treballar conjuntament per afavorir la inversió en obra audiovisual 
de producció catalana i facilitar la subtitulació de les obres audiovisuals actualment 
en catàleg o per estrenar.

8. Potenciar els aprenentatges artístics no professionalitzadors en el marc de les 
escoles d’art en col·laboració amb els ajuntaments.

9. Revisar la darrera reforma curricular de la formació professional del sistema 
educatiu, per tal de garantir la qualitat de la formació, incloent la capacitació de 
l’alumnat en el coneixement dels seus drets i deures en el món laboral.

10. Avançar cap a la gratuïtat de la matrícula de la formació professional, elimi-
nant les taxes i, mentrestant, garantir el sistema de beques pels estudis i ajuts per la 
mobilitat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 55488 I 55635)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’emanci-
pació juvenil (tram. 255-00004/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per la dignificació de la formació professional 
dins d’un sistema educatiu públic de qualitat
Una educació universal, pública, de qualitat, laica, en català i no segregadora és 

clau per un bon sistema educatiu, per desenvolupar una opinió pública crítica i plu-
ral, un bon funcionament de la democràcia i la participació política de les persones 
joves. De manera que es pugui acabar amb la perpetuació dels diversos eixos de 
desigualtat que s’han vist incrementats en les darreres crisis econòmiques i socials.  

La gestió de les crisi econòmiques han reafirmat encara més el nostre compro-
mís amb un model educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats, i també una 
nova formació professional connectada amb la realitat del país i les necessitats la-
borals, amb el territori i el teixit productiu, una via cap a l’equitat i la inclusió social 
i laboral dels joves del país. Una Formació Professional com a eina cap a l’èxit per 
una incorporació al món laboral, com a primera opció digna i empoderadora per a 
cada cop més persones joves.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Enfortir i consolidar el model de Formació Professional integrada FPCAT i 

els seus 3 serveis bàsics (Orientació-Formació-Acreditació) per tal d’acompanyar les 
expectatives i les necessitats de qualificació professional de la ciutadania al llarg de 
la vida, lligant-ho a l’Agenda 2030 i incorporant la perspectiva de gènere.
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2. Presentar en un termini no superior a 4 mesos el mapa territorial del miler de 
centres de formació professional amb l’objectiu d’establir estratègies d’ordenació i 
d’inversió en infraestructures i equipaments. 

3. Presentar l’informe de necessitats formatives per al proper període, amb la 
concertació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT i la participació 
del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

4. Augmentar en un 30% les places i consolidar l’oferta de formació professional 
integrada arreu del territori, d’acord amb la metodologia de la «Proposta de criteris 
de planificació de l’oferta de formació professional FPCAT 365» i amb els pilars 
prioritzats per la Unió Europea: economia digital, economia verda, igualtat de gène-
re i atenció a les persones. Així com, desenvolupar el model d’FP dual d’acord amb 
les necessitats i especificitats sectorials i territorials, amb l’objectiu d’avançar cap al 
40% d’alumnes amb modalitat d’FP dual.

5. Implementar mesures en el sistema de preinscripció a graus formatius de grau 
mitjà per tal de garantir la continuïtat de l’alumnat provinent de 4t d’ESO i de pro-
grames de Formació i Inserció, cursant estudis en un grau de l’àmbit que hagin es-
collit, d’acord amb l’esperit de la LEC per universalitzar els ensenyaments de For-
mació Professional. També fomentar i consolidar, en col·laboració amb el Sistema 
d’Ocupació de Catalunya, programes d’orientació i formació professional que evitin 
els abandonaments escolars prematurs, i que afavoreixin un retorn al sistema edu-
catiu o l’inici d’una inserció laboral de qualitat.

6. Desplegar el procés i les actuacions per l’orientació acadèmica i professional a 
l’etapa de la secundària obligatòria i al batxillerat,  i amb actuacions a primària, per 
detectar expectatives de formació, evidenciar professions invisibilitzades, algunes 
molt demandades, i per reduir la bretxa de gènere.

7. Transformar les fires d’orientació i d’ocupació cap al model de Fira FPCAT 
basat en la l’experiència vivencial, la col·laboració públic-privada, la promoció d’ofi-
cis estratègics i la organització sectorial  i apropar la gent jove a les fires dels diver-
sos sectors productius per fomentar la descoberta vocacional. 

8. Presentar en un termini no superior a 3 mesos la proposta de decret que regu-
larà els centres de formació professional integrada per poder fer la primera convoca-
tòria al 2023 i informar periòdicament de l’evolució del IV Pla general del Sistema 
FPCAT (2021-2023) al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

9. Incrementar el nombre d’empreses implicades (actualment 35.000) en el Sis-
tema FPCAT per treballar conjuntament en la formació de gent jove i el seu futur 
professional amb mesures com l’FP Dual, la transferència de coneixement o la for-
mació en entorn laboral, el foment de les vocacions professionals, els programes 
de formació amb compromís de contractació, i la planificació de l’oferta formativa.

10. Atendre a la gent jove amb formació no formal o experiència laboral sense 
certificació oficial a través del servei d’Acreditació de competències professionals.

Proposta de resolució 2. La cultura i llengua catalanes com a eix 
vertebrador de la cohesió i emancipació juvenil
La cultura és essencial per a qualsevol societat humana, és una via d’estímul a 

la creació, a la crítica, a la cohesió social i a la proliferació de riquesa i diversitat 
cultural. Després d’anys de crisis econòmiques i símptomes d’esgotament, agreujats 
per la baixada del consum cultural i la inversió pública, necessitem un nou impuls. 
I necessitem fer-ho en català, la llengua de país que en els últims 15 anys ha patit 
una davallada del seu ús social en tots els àmbits i, sobretot, en una part del jovent.

Catalunya ha demostrat tenir una joventut artística destacable, necessitem també 
aquest esperit modern liderat pel jovent per avançar en nous horitzons. Des d’actors, 
pintors i músics, fins a creadors de contingut audiovisual. Hi ha una joventut que ha 
demostrat amb les iniciatives que du a terme la seva vàlua i necessita que les insti-
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tucions l’ajudin a desenvolupar-se a partir d’una autonomia pròpia, entenent la nova 
realitat i formes de consumir cultura.

1. Desplegar el programa «WelcomBIB» a les biblioteques públiques de Cata-
lunya per tal de contribuir a l’acollida de joves en situació de vulnerabilitat i acon-
seguir que aquests centres esdevinguin espais de benvinguda i porta d’accés a la 
cultura i a la socialització per a aquests joves.

2. Continuar impulsant el programa «Lletres a les aules» per tal de fomentar la 
lectura i promoure el gust per la literatura entre els adolescents i joves dels instituts 
mitjançant el contacte directe amb autores i autors del nostre sistema literari.

3. Oferir formació i ajuts econòmics per tal que els i les joves creïn continguts en 
llengua catalana a les xarxes socials, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la di-
versitat de continguts juvenils en català a Internet i combatre així la invisibilització 
de la llengua en l’entorn digital.

4. Impulsar la formació dels joves en creació digital i multimèdia per tal de ge-
nerar nou talent i oferir al jovent oportunitats de professionalització en la indústria 
del videojoc i els continguts digitals, així com culminar el Pacte Nacional estratègic 
de l’audiovisual i el videojoc, que impulsi un Hub audiovisual a Catalunya que la 
faci encara més referent.

5. Recuperar el protagonisme de la programació infantil i juvenil a través de les 
eines necessàries adaptades a la actualitat que puguin suposar un impuls i una refe-
rència com ho era l’antic 3XL i fer-ho en l’adquisició de drets i sèries i pel·lícules per 
poder arribar a un públic infantil i juvenil.

6. Oferir ajuts econòmics per la producció catalana i en català de obres de tea-
tres, pel·lícules, sèries, música i videojocs i oferint aquell contingut que s’hagi doblat 
i/o subtitulat al català.

7. Introduir en el currículum escolar els ensenyaments artístics, així com apropar 
els i les joves al patrimoni cultural català mitjançant activitats específiques per tal 
que, d’aquesta manera, esdevinguin un mecanisme d’ascensor social i agent inclusiu 
de les diferents cultures que cohabiten al nostre país.

8. Garantir l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat d’Escena 25 
fins als 30 anys i creant bons culturals pels joves amb baix poder adquisitiu perquè 
puguin accedir a espectacles culturals catalans.

9. Crear el projecte «t’estimo, t’estime, t’estim» de conscienciació lingüística per 
a secundària per reforçar el coneixement de les variants dialectals de la llengua i 
fomentar la unitat de la llengua, com un impuls i ampliació del programa «Volun-
tariat per la Llengua».

10. Recollir en el Pacte Nacional per la Llengua mesures concretes per tal de 
protegir, incentivar i incrementar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, es-
pecialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà 
on té una presència minoritària.

Proposta de resolució 3. Per garantir els drets dels joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En consonància amb els objectius estratègics del Pla Nacional de Joventut mo-

dificar la Llei de Polítiques de Joventut, durant la present legislatura per tal d’enfortir 
la participació del jovent i atendre les diverses i canviants necessitats dels i les joves.

2. Aprovar el nou Pla Nacional de Joventut emmarcat en l’estratègia Feina-Ca-
sa-Futur dins el segon semestre de 2022 incrementant la participació dels òrgans 
rectors, del jovent i les entitats, així com els mecanisme d’avaluació.

3. Amb l’objectiu de donar visibilitat i potenciar la transversalitat de les políti-
ques de Joventut: 

a. Crear la figura de referents de joventut a tots els departaments de la Generali-
tat i vincular-los als espais de coordinació pertinents.
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b. Incloure a la tramitació de les normatives de la Generalitat un informe que 
avaluï l’impacte sobre la població jove.

c. Modificar la composició, els objectius i el funcionament de la comissió inter-
departamental de les polítiques de joventut per tal potenciar la transversalitat de les 
polítiques de joventut.

d. Establir un mecanisme que permeti identificar pressupostàriament les partides 
destinades a actuacions en matèria de joventut dins el Pressupost del Govern.

4. Crear un nou sistema de comunicació responsiu dirigit a infants, adolescents i 
joves que incorpori tots els serveis destinats als i les joves en un sol espai i faciliti la 
interacció directa amb l’administració. Alhora, apostar per la transformació digital 
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

5. Reconèixer el lleure educatiu com un dret, garantint la universalitat en l’ac-
cés al lleure, especialment en aquells col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, 
es proposa: 

a. Incrementar els ajuts a la participació en el lleure de persones amb discapacitat 
i potenciant la diversitat en l’oferta del lleure educatiu.

b. Incrementar les beques per infants i adolescents, garantint que ningú quedi 
exclòs per cap motiu econòmic o administratiu.

c. Incentivar als ajuntaments a que els joves puguin participar decididament en 
la presa de decisions col·lectives, així com en els òrgans de decisió comunitaris, des 
dels que són clarament juvenils, com els consells locals de joventut, fins a d’altres 
de tipus més transversal, com ara els plans educatius d’entorn.

6. Aprovar un Pla de Xoc per l’Adolescència per atendre les noves necessitats del 
col·lectiu adolescent com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia. Aquest pla ha 
d’abordar àmbits com la salut mental, l’educació afectivo-sexual, el reconeixement 
de la diversitat LGBTI+, la cultura, l’esport, i el lleure, l’accés a les noves tecnolo-
gies, l’abordatge de les violències masclistes i la prevenció de situacions de vulnera-
bilitat i discriminació, la participació política, entre altres.

7. Crear nous instruments, circuits i eines, a través de la Taula per a la inclusió de 
Joves en situació de vulnerabilitat, per tal que aquest col·lectiu pugui transitar cap a 
la vida adulta amb igualtat d’oportunitats.

8. Potenciar el Carnet Jove com a eina activa alineada amb el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya amb una clara funció social i de proximitat que afavoreixi 
l’emancipació i la participació juvenil i contribueixi a la integració, la cohesió social 
i la construcció d’identitat i ciutadania. Així com, seguir desplegant el Carnet Jove 
local arreu del territori.

9. Desenvolupar una estratègia per fomentar la participació directa de les perso-
nes joves en la construcció de les polítiques que els afecten a través del reconeixe-
ment i defensa del model que representa l’associacionisme juvenil, i cercar espais de 
participació per al jovent no associat.

10. Treballar conjuntament amb el món local i associatiu per fomentar l’arrela-
ment i el retorn de les persones joves al món rural.

Proposta de resolució 4. Per un sistema de coneixement generador 
d’oportunitats pels joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Escoltar els posicionaments de les organitzacions i entitats representatives del 

jovent del país en la definició de les actuacions en matèria de política universitària i 
de recerca que hi vagin dirigides.

2. Implementar, en el marc del programa Regions del Coneixement, dinàmiques 
col·laboratives amb els agents de recerca i innovació, per definir reptes territorials 
i desenvolupar projectes estratègics que donin resposta a les necessitats del jovent, 
fomentant la seva participació.
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3. Desenvolupar els mecanismes i eines d’interacció entre els estudiants i futurs 
estudiants i les administracions responsables de la política universitària tendint a la 
seva simplificació i eliminació de burocràcia excessiva, com el nou Canal Univer-
sitats.

4. Continuar el procés de reducció dels preus públics de les universitats catalanes 
tal com estableixen el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i la modifi-
cació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, aprovada recentment, i fer una 
proposta que reculli una important disminució dels mateixos pel proper curs 2022-
2023, amb l’equiparació del preu del crèdit de les actuals experimentalitats alta i 
mitjana i del preu del crèdit dels màsters habilitants a un nou preu màxim de 18,46€.

5. Exigir de nou al Govern de l’Estat el traspàs de la competència i els fons de 
les beques i ajuts a l’estudi per tal de revisar el conjunt del sistema de beques i ajuts 
de l’educació superior amb l’objectiu de potenciar l’accés dels i les estudiants que 
es troben en una situació de vulnerabilitat mitjançant la implementació progressiva 
d’un sistema de beques salari.

6. Continuar enfortint el programa de Doctorats Industrials amb l’objectiu d’in-
crementar el nombre de places ofertes, buscar-ne la internacionalització i continuar 
millorant el percentatge de doctorats industrials que acaben esdevenint contractes 
estables a les empreses on han dut a terme la seva recerca.

7. Consolidar el programa Beatriu de Pinós d’atracció de talent jove pel sistema 
de coneixement del país, i dissenyar un programa complementari que permeti la 
continuïtat d’aquest talent en el nostre sistema de coneixement.

8. Treballar els mecanismes necessaris i la dotació pressupostària adient per fo-
mentar polítiques d’estabilització i contra la precarització laboral al sistema de co-
neixement, així com exigir al Govern de l’Estat l’eliminació de la taxa de reposició 
que impedeix el necessari relleu generacional a les universitats catalanes.

9. Impulsar, que en el marc del grup de treball sobre la millora de les pràctiques 
universitàries de la Comissió de Programació i Orientació Acadèmica del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, s’estableixin mecanismes de consens per tal de mi-
llorar les condicions de les pràctiques dels estudiants.

10. Desenvolupar polítiques en matèria universitària, de recerca, de transferèn-
cia del coneixement i talent digital que contribueixin al foment de les vocacions 
STEAM (ciències, tecnologia, enginyeries, arts i matemàtiques) entre les dones jo-
ves, per tal de reduir la bretxa de gènere.

* La proposta de resolució 1 computa a ERC
* La proposta de resolució 2 computa a ERC
* La proposta de resolució 3 computa a JxCAT
* La proposta de resolució 4 computa a JxCAT

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 55489)

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

Pau Morales i Romero, portaveu a la Comissió de Polítiques de Joventut del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al Debat sobre l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Exposició de motius
L’emergència sanitària viscuda, acompanyada de greus conseqüències socials 

i econòmiques, han afectat especialment les persones joves en una etapa que, per 
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definició, és de transitorietat cap a l’edat adulta i implica una intensificació de les 
relacions socials i un procés de desenvolupament vital, que s’ha vist amenaçat per 
la incertesa del present. Davant d’aquesta situació, que ha afectat un col·lectiu juve-
nil que ja vivia en una situació de pràctica precarietat estructural, la resposta de les 
institucions catalanes ha de ser clara, contundent i integral.

Cal definir unes polítiques de joventut transversals en tots els àmbits, cal fer-
ho des de la situació de present i amb propostes de canvi en la mateixa línia de les 
quatre transformacions proposades pel Govern de la Generalitat: social, feminista, 
verda i democràtica. Però aquestes s’han de fer, sobretot, posant les persones joves 
al centre. És a dir, han de ser polítiques definides per les pròpies persones joves. 
Davant d’un estat espanyol que no ofereix res a les generacions joves, han de ser 
aquestes mateixes, en cooperació amb les institucions catalanes, que facin valer les 
seves propostes per assegurar un present i un futur en condicions en un país que ha 
de ser per a joves.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al de 

l’Estat: 
1. Avançar cap al reconeixement del dret de vot als setze anys. De manera que 

insta al Govern a exigir a l’Estat una reforma de la LOREG per fer realitat una equi-
paració justa de drets i deures de les persones joves d’entre 16 i 18 anys, estenent el 
dret a sufragi a aquesta edat.

2. Derogar la Llei d’estrangeria, per tal de lluitar contra la institucionalització 
del racisme, per assegurar una acollida en condicions i en català, defensar els drets 
de totes les persones independentment de la seva condició administrativa i combatre 
l’explotació laboral i sexual protegint les persones víctimes de màfies.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Dotar els territoris rurals de les infraestructures, serveis i incentius necessaris 

per a garantir el retorn i assentament de les persones joves al medi rural, i que hi pu-
guin desenvolupar el seu projecte professional i vital. Aquest marc d’actuació hauria 
de permetre ampliar els recursos d’orientació professional i laboral –com el progra-
ma Odisseu–, facilitar l’accés a la terra amb projectes d’acompanyament (registre 
de terres, cessió de terrenys sense ús per la creació de parcel·les agràries, estudiar 
possibilitats de mediació entre propietaris de sòls en desús i pagesos i pageses joves, 
o de facilitació de préstecs públics, entre d’altres) i espais d’interconnexió com els 
obradors cooperatius que facilitin tancar la cadena del producte. El conjunt de me-
sures han de permetre reactivar les comarques en procés de repoblament.

4. Impulsar l’assemblea ciutadana pel clima de forma territorialitzada amb pro-
tagonisme de l’associacionisme juvenil, per tal de participar tant a la conscienciació 
en aspectes com la promoció del consum de proximitat i ecològic com al disseny de 
campanyes institucionals i polítiques públiques preventives, mitigadores i adaptati-
ves per fer front a l’emergència climàtica.

5. Introduir, en el marc del Pla d’acció per combatre la pressió estètica, la preven-
ció i conscienciació davant la publicitat que contingui patrons estètics, relacionals i 
d’assignació de rols o estereotips de gènere als locals d’oci, mitjans de comunicació 
i qualsevol altre establiment o local que pugui fomentar-les.

6. Elaborar un protocol de prevenció d’odi i discriminació en l’àmbit de la se-
guretat privada, per tal de prevenir violències masclistes, LGBTIfòbiques, racistes i 
qualsevol altra violència basada en qualsevol forma de discriminació directa o indi-
recta d’acord amb la llei 19/2020. Promoure’n l’adopció en tots els grans esdeveni-
ments i locals d’oci nocturn, i estudiar els canvis normatius necessaris per establir 
l’obligatorietat d’adoptar-lo. Continuar promovent i millorant la implantació del Pro-
tocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
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7. Garantir programes d’equitat menstrual per tal d’assegurar que l’accés als pro-
ductes d’higiene menstrual i a la informació sobre la menstruació i el propi cos es-
devingui un dret a Catalunya per les joves del país, en el marc dels treballs de l’Es-
tratègia de Drets Sexuals i Reproductius.

8. Implantar a tots els formularis dirigits a persones joves l’Acord de Govern 
aprovat per incloure el no-binarisme, el nom sentit i la diversitat familiar.

9. Establir programes educatius per tal de promoure consciència i coneixement 
sobre la memòria antifeixista, els crims comesos pel franquisme, els drets humans, 
la cultura de la pau fent especial incidència a les dones combatents i víctimes, les 
quals han estat més invisibilitzades.

El Parlament de Catalunya considera: 
10. Reforçar la perspectiva juvenil en els treballs de la Comissió d’Estudi del 

Model Policial per situar mesures de suport i acompanyament a tots aquells casos en 
què hi hagi víctimes d’abusos policials i repressió política. Fer complir els protocols 
d’actuació dels Mossos d’Esquadra per garantir una policia democràtica i exemplar 
que eviti sancionar l’exercici no violent de drets democràtics, i alhora exigir a l’Estat 
la derogació de la llei mordassa.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Pau Morales i Romero, portaveu a la CPJ, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

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

PODEM (REG. 55491)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al Debat sobre l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 1. Habitatge
Les dificultats que pateix el jovent de Catalunya per a l’emancipació es veuen 

greument afectades per les dues darreres crisis estructurals, recentment viscudes. 
Tal i com demostra el darrer «Informe periòdic sobre la situació laboral de la joven-
tut» redactat per l’Observatori català de la Joventut del primer trimestre de 2022, 
la taxa d’emancipació juvenil de 16 a 29 anys es situa en un 18,2%. Malgrat que 
aquesta dada és lleugerament superior als anteriors nou trimestres, també és cert 
que aquesta xifra dista molt del 30% assolit anys enrere.

Aquestes xifres no són res més que una constatació de la dificultat actual que te-
nen els nostres joves per emancipar-se i en concret per accedir a un habitatge digne.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya han 
estat pioners a l’Estat en l’impuls de mecanismes que ajudin a la contenció dels 
preus del lloguer amb l’aprovació del Decret-llei 9/2019 i la Llei 11/2020, tot i amb 
la posterior anul·lació de la norma per part del Tribunal Constitucional. Davant dels 
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motius exposats, cal seguir treballant en polítiques integrals d’accés a l’habitatge i 
regulació, en especial per a joves.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 
1. Liderar per part del Departament de Drets Socials –un cop aprovat el Pacte 

Territorial Sectorial de l’Habitatge– un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge que 
proposi actuacions, especialment destinades als joves, per garantir el dret a l’accés 
a l’habitatge.

2. Incrementar el Parc Públic d’Habitatge Social amb mesures com el foment de 
la cessió d’habitatges buits de particulars cap aquest parc, que garanteixi que tots els 
joves que així ho vulguin, puguin emancipar-se o accedir a un habitatge digne en 
condicions d’equitat. Treballant alhora per assolir la fita del 30% d’habitatge públic 
de lloguer social per a joves.

3. Incorporar noves línies d’assessorament, comunicació i informació enfocades 
als joves per tal que es puguin facilitar els tràmits vinculats a l’emancipació, des de 
les oficines de joventut del territori.

4. Assolir en el conjunt d’habitatges protegits de lloguer de nova construcció que 
dugui a terme la Generalitat de Catalunya un mínim del 25%, per tots aquells joves 
de fins a 35 anys.

5. Instar al govern de la Generalitat a través dels municipis catalans a crear un 
cens d’habitatges buits a tots els municipis, per identificar i millorar la situació de 
necessitat d’habitatges per als joves, potenciant borses de lloguer i ajudes a la reha-
bilitació de pisos sempre que aquests es destinin a lloguer social per a joves.

6. Fomentar des de l’administració noves polítiques d’impuls de models alter-
natius d’accés i tinença de l’habitatge, com la Masoveria Urbana o l’habitatge co-
operatiu en règim de cessió d’ús, segons les singularitats territorials socioeconò-
miques.

7. Contemplar els nous models d’habitatge com a una oportunitat per combatre el 
despoblament rural, juntament amb el foment de l’HPO i canvis normatius i legisla-
tius per fer aflorar habitatge buit de les zones en situació de despoblament, i facili-
tar-ne la rehabilitació i posada en circulació com a habitatge assequible i de qualitat.

8. Impulsar l’estudi per a una regulació justa de les residències d’estudiants i col-
legis majors. Amb l’objectiu de garantir preus assequibles, l’adequació dels habitat-
ges i fiances adaptades a la normativa actual.

9. Facilitar l’accés a recursos d’habitatge al jovent ex-tutelat que ho necessiti pri-
oritzant aquells que es trobin en situació de sensellarisme, per tant, demanant que 
s’augmentin els recursos d’habitatge, i que es diversifiquin aquests per tal de poder 
atendre a tot el jovent i que cap jove quedi al carrer.

10. Impulsar mesures per tal de facilitar l’accés a un habitatge per part de joves 
migrants.

Proposta de resolució 2. Ocupació
Pensar en les joves del país i la seva relació amb el treball, ens porta a un escena-

ri de precarització quasi estructural que s’ha instal·lat en la vida i en els imaginaris 
de present i futur de totes aquelles que veiem que l’estabilitat laboral i vital és una 
utopia que caldrà lluitar molt per arribar-hi.

La precarietat té moltes cares i són moltes les dades que ens ho confirmen. Un 
gran nombre de joves es troba en situació d’atur, concretament 147.900 joves, és a 
dir, el 21,6% de la joventut del país, i, per altra banda, la taxa d’atur per les persones 
majors de 29 anys és del 9,2%. Cal tenir en compte que la mitjana Europea es troba 
a l’11%. Mirem-ho, també, des d’una altra perspectiva: La taxa d’ocupació juvenil 
es trobava, a finals del primer trimestre de 2021, al 46,6%. I aquí cal sumar-li que 
gran part de les joves que treballem ho fem amb una alta temporalitat i parcialitat 
contractual. Seguim. Segons l’últim estudi de l’Observatori Català de la Joventut 
Les persones joves a Catalunya. Diagnosi de la situació actual i escenaris futurs, 
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ens trobem amb grans dosis de joves sobrequalificades, ja són un 32% de joves que 
estan altament qualificades i treballen, però en una feina que es troba per sota de 
les seves expectatives respecte a la formació adquirida. Si encara rasquem més a la 
precarietat veiem, que a diferència dels darrers anys, s’ha invertit la tendència d’atur 
entre homes i dones joves, on hi havia més atur dels homes joves i a partir de la 
pandèmia s’observa una tendència on les dones joves s’han vist més afectades. La 
població jove estrangera també és un dels col·lectius més afectats per l’atur i duplica 
les xifres que els de la població jove no estrangera. Si afegim el vessant territorial, 
veiem que molts territoris son generadors de precarietat, sovint lligat al sector tu-
rístic i de serveis, on les joves son les primeres a ocupar aquests llocs temporals i 
precaritzadors que no donen alternatives d’un futur digne.

Un escenari que, de nou, que demana de polítiques concretes en matèria laboral 
que atenguin les desigualtats socials presents entre les joves i ens doti a les joves de 
presents i futurs estables i dignes de ser viscuts.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar polítiques actives d’ocupació adreçades específicament a les perso-

nes joves, com un dels col·lectius més afectats per l’atur i la precarietat laboral, i en 
concret programes dels següents àmbits: 

a. Assessorament i orientació per garantir l’accés al servei a totes les persones 
joves amb criteris d’igualtat d’oportunitats i equilibri territorial.

b. Foment de l’ocupació per la via de la contractació, per incentivar la contrac-
tació en condicions laborals dignes i estables, adaptada a les necessitats de les per-
sones joves.

c. Igualtat d’oportunitats, per fomentar la igualtat d’oportunitats entre les perso-
nes joves, independentment de les seves condicions socials, de gènere i territorials.

d. Emprenedoria juvenil.
2. Treballar, conjuntament amb els agents socials i educatius, el foment de la 

informació sobre els drets laborals bàsics entre les persones joves, també contem-
plant-ho en el currículum educatiu.

3. Desplegar programes per la inclusió laboral de les persones joves amb proble-
mes de salut mental, o amb risc de patir-ne.

4. Inspeccionar i sancionar els models empresarials que es fonamenten en la con-
tractació en frau de llei, amb la subcontractació de falsos autònoms, i/o amb un abús 
de la temporalitat, i que afecta especialment a les persones joves.

5. Fomentar l’Economia Social i Solidària entre les persones joves i realitzar pro-
grames de suport a la incorporació de continguts a primària, secundària, batxillerat 
i a les universitats.

6. Dotar la Garantia Juvenil d’un nou enfocament que tingui en compte les cir-
cumstàncies econòmiques i socials de les persones joves, així com els factors per-
sonals (gènere, ètnia, origen, orientació sexual, nivell educatiu) que limiten el seu 
desenvolupament, per tal de definir unes polítiques que s’ajustin millor a les seves 
necessitats, des d’una perspectiva global, i contribueixin a garantir una continuïtat 
un cop acabat el programa.

7. Elaborar un registre únic de les pràctiques laborals i formatives que duen a 
terme les persones joves, amb la finalitat de calendaritzar l’elaboració d’un pla per 
la desprecariatzació de les pràctiques i la remuneració de totes elles en el marc de 
l’aplicació de la nova directiva europea, garantint que totes les persones joves tin-
guin el suport per part de l’administració a través de la Inspecció de Treball per 
vetllar que no s’utilitzin places estructurals per a les pràctiques laborals i forma-
tives.

8. Finalitzar durant el 2022 l’estudi d’ampliar la validesa de la targeta de trans-
port T-jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s’apliqui el 2023, i continuar im-
pulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat durant els propers mesos, fins 
que se n’hagi desplegat l’ús definitivament.
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9. Millorar l’oferta de Formació professional arreu del país per tal que hi hagi 
una efectiva oferta de Formació Professional pública a tot el territori, un currículum 
acordat i treballat amb els agents socials pertinents i una major inversió per a garan-
tir una educació de qualitat.

El Parlament de Catalunya considera necessari: 
10. La regulació de les noves realitats dels treballs. especialment amb el dret a la 

intimitat, a la desconnexió digital i el dret a la conciliació personal i familiar amb 
perspectiva de gènere, de les persones joves.

Proposta de resolució 3. Salut Mental
Els confinaments deguts a la Covid-19 van posar de manifest, entre d’altres, que 

la salut mental ha de ser tractada amb el mateix rigor i importància que la salut fí-
sica. Després de mesos de tancament i aïllament, son molts els joves que van patir 
angoixa i depressió. Uns problemes i trastorns que avui dia encara són presents en 
el dia a dia del jovent del país. L’atenció a infants, adolescents i joves és prioritària 
i considerem que cal posar-hi els mitjans, esforços i recursos adients en relació a la 
seva magnitud i complexitat. Des del Departament de Salut s’estan desenvolupant 
accions, especialment en l’àmbit infanto-juvenil, per tal que els serveis s’orientin 
més a la prevenció i siguin més proactius, accessibles i resolutius de manera que 
apoderin als joves. Aquesta legislatura, el compromís del Departament de Salut és 
incrementar 80 milions d’euros el pressupost de Salut Mental. D’aquests recursos, 
un tant per cent important es destinarà als joves, així com a la millora de l’accessi-
bilitat i la proactivitat dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil. D’altra ban-
da, el Pacte Nacional per la Salut Mental ha de contribuir a la millora de la inter-
venció intersectorial per tal que els diferents departaments facin una aposta per a 
la Salut Mental. En aquest sentit cal que l’actual pacte incorpori mesures concretes 
amb perspectiva juvenil que s’emprenguin amb la màxima celeritat possible.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar la continuïtat assistencial entre la infantesa i l’edat adulta pel que 

fa a la salut mental infanto-juvenil, reforçant la promoció de la salut i la prevenció, 
treballant intervencions intersectorials i transversals co-creades amb els joves i el 
seu entorn amb la implicació del jove i la família per assolir el correcte seguiment 
del tractament.

2. Garantir l’atenció psicològica a la gent jove, posant especial èmfasi en la pre-
venció i en la detecció precoç d’aquelles situacions que poden suportar risc espe-
cialment en aquelles patologies preeminents entre la població jove, com poden ser 
els trastorns de conducta, els alimentaris o les addicions al jocs, videojocs i dispo-
sitius mòbils.

3. Abordar els casos de joves que es troben en situació de sensellarisme o en si-
tuació administrativa irregular en coordinació amb serveis socials i destinar recur-
sos per a joves en aquesta situació, ja que moltes d’aquestes poden tenir un impacte 
negatiu sobre la salut mental.

4. En el marc del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya elaborar un Progra-
ma amb accions concretes, en col·laboració amb professionals de la salut i entitats 
expertes, dirigit a la prevenció del suïcidi juvenil amb especial incidència a l’àmbit 
escolar dins del Programa Salut i Escola.

5. Elaborar estudis d’arreu del territori català sobre l’evolució de la salut mental 
juvenil, per tal de prioritzar aquestes com una línia d’investigació prioritària per al 
Departament de Salut i l’Observatori Català de la Joventut. Que tingui especialment 
en compte l’impacte de la pandèmia de la Covid en la salut mental dels joves, així 
com la diversitat territorial, la perspectiva de gènere i intercultural.

6. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització respecte la salut mental, 
la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l’estigma, que no caiguin en el pa-
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ternalisme institucional i on s’utilitzin també canals de comunicació d’ús habitual 
entre els joves com ara les xarxes socials.

7. Generar des del Departament d’Empresa i Treball un programa per a l’acom-
panyament de les persones joves de 16 a 29 anys amb problemes de salut mental per 
a la seva inserció al món laboral o per la seva reincorporació adequada a la feina que 
feien abans de patir un problema de salut mental.

8. Vetllar per la difusió del decàleg de bones pràctiques adreçat a professionals 
dels mitjans de comunicació i de xarxes socials, per informar sobre la salut mental 
juvenil, tenint en compte la seva perspectiva i generant l’impacte necessari.

9. Combatre la pressió estètica i la gordofòbia, que pateixen fonamentalment les 
dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional i pot ser el detonant 
de trastorns com els Trastorns de Conducta Alimentària.

10. Promoure el lleure educatiu i les associacions esportives com a espai de ca-
nalització de les emocions, detecció i prevenció de trastorns mentals i espais respir 
amb suport terapèutic per als joves. Així com realitzar formacions per tal de poder 
prevenir i detectar-los precoçment.

* La proposta de resolució 1 computa a JxCAT
* La proposta de resolució 2 computa a ERC
* La proposta de resolució 3 computa al PSC 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 55492)

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

nya, Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre 
l’emancipació juvenil (tram. 255-00004/13).

Proposta de resolució
1. Incidir en programes específics sobre els drets digitals i programes de pre-

venció i promoció del sector TIC entre els joves. Per tot això considerem impres-
cindible: 

a. Impulsar espais d’experiència ciutadana per als joves amb la finalitat de tes-
tejar els serveis públics adreçats a aquest col·lectiu, així com una estratègia digital 
amb la finalitat d’apropar l’administració de la Generalitat al públic jove.

b. Impulsar actuacions de sensibilització per els i les joves del país per oferir 
consells sobre la protecció necessària i l’adquisició d’hàbits cibersaludables amb 
l’objectiu de reduir els riscos en les seves connexions digitals i en definitiva, en l’ús 
de les noves tecnologies.

c. Garantir l’accés de les persones joves a la informació veraç i contrastada, llui-
tar contra les fakenews i fomentar la lectura i l’accés als mitjans en català entre els 
i les joves.

d. Potenciar el desenvolupament del programa educatiu del Pla NewSpace en el 
marc del Pla STEM.cat a través d’activitats relacionades amb l’espai (en l’àmbit de 
les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques) adreçat als alumnes 
d’educació obligatòria a Catalunya, Batxillerat i Cicles Formatius.

2. Revertir l’emergència residencial i habitacional que actualment afecta els nos-
tres joves. Per tot això proposem: 



BOPC 307
13 de maig de 2022

3.10.30. Debats generals 45 

a. Instar el govern espanyol a cedir els 6.000 habitatges buits que la Sareb té a 
Catalunya per poder destinar-ho a lloguer social fent front a l’emergència habitacio-
nal dels joves.

b. Garantir que un mínim del 25% dels habitatges de lloguer de nova construcció 
que dugui a terme la Generalitat es destinin a persones joves, menors de 35 anys.

c. Facilitar l’accés i posar en coneixement de les persones joves, el sistema pú-
blic d’ajuts i prestacions al pagament del lloguer per a facilitar la seva emancipació 
i reduir-los el risc de pèrdua de l’habitatge.

d. Instar al govern espanyol a recuperar la deducció estatal de la quota d’IRPF 
per lloguer d’habitatge habitual per part dels joves menors de 30 anys.

e. Regular, a través de la Llei d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, la figura del sotsarrendament d’habitatge parcialment en règim de 
llar compartida, com a figura que permeti facilitar l’accés a un primer habitatge als 
joves del nostre país.

3. Instaurar, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
beques per a la preparació d’oposicions a jutge/essa i fiscal, per tal de democratitzar 
l’accés a la carrera judicial i fiscal, perquè la situació econòmica dels opositors no 
sigui un impediment per accedir a aquesta preparació.

4. Potenciar el Projecte Pràcticum Odisseu per promoure pràctiques universi-
tàries remunerades en empreses situades en municipis rurals, com a projecte que 
incentiva la competitivitat empresarial així com la lluita per revertir la situació de 
despoblament rural. La presència de les persones joves i el seu protagonisme en el 
medi rural és clau per a un desenvolupament local innovador, sostenible, que gene-
ra equilibri territorial i projecta el talent arreu del país. Així com, estudiant la seva 
implementació en altres àmbits formatius.

5. Generar campanyes i continguts formatius específics, en l’àmbit de l’educació 
afectivosexual, per tal de revertir la manca de perspectiva interseccional i especial-
ment des d’una perspectiva intercultural entre els joves, i alhora treballar per unes 
relacions sanes i lliures de violències masclistes.

6. Instar el govern espanyol, a través del govern de la Generalitat, al traspàs 
definitiu de rodalies per poder gestionar directament el servei i reclamar la trans-
ferència del dèficit tarifari provocat. Així com, finalitzar durant el 2022 l’estudi 
d’ampliar la validesa de la targeta de transport T-jove als usuaris de fins a trenta 
anys perquè s’apliqui el 2023, i continuar impulsant el funcionament progressiu de 
la T-Mobilitat durant els propers mesos, fins que se n’hagi desplegat l’ús definiti-
vament.

7. Garantir l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat d’Escena 25 
fins als 30 anys i creant bonus culturals pels joves amb baix poder adquisitiu perquè 
puguin accedir a l’oferta cultural. De la mateixa manera, cal apostar per l’existència 
de nou contingut audiovisual en català per als adolescents i joves en els mitjans de 
comunicació públics i plataformes digitals, sigui versió original, doblatges o subtí-
tols, exemplars en l’ús del català.

8. Implementar els darrers programes del Pla de xoc contra l’atur juvenil (dotat 
en 216 milions d’euros) que resten pendents d’execució, i estudiar la viabilitat d’ela-
borar nous programes de polítiques actives d’ocupació per a persones joves, de su-
port a persones autònomes i a les petites empreses, per tal d’assegurar la continuïtat 
de la millora de l’ocupabilitat de les persones joves.

9. Impulsar en el marc del Consell de Relacions Laborals, com a òrgan de par-
ticipació institucional, de diàleg i de concertació social en matèria de relacions la-
borals, la realització d’un nou estudi d’actualització del salari mínim de referència 
català (SMR), per tal de complir amb la recomanació de la Carta Social Europea, 
per tal de ser traslladat a l’àmbit de la negociació col·lectiva, i així avançar en la llui-
ta contra la precarietat juvenil.

Fascicle segon
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10. Instar al govern espanyol a derogar la Llei Mordassa així com el Decretazo 
digital com a normatives que limiten i coarten el dret a la llibertat d’expressió i els 
drets digitals.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Judith Toronjo Nofuentes, diputada, GP JxCat

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 55493)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’emanci-
pació juvenil (tram. 255-00004/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre la llengua catalana i la joventut
La immersió és un dret social i un model pedagògic clau que cal defensar perquè 

és una eina imprescindible per lluitar contra la segregació social per raó de llengua 
i que permet accedir a la llengua del país a tothom. No pot ser que l’accés a la llen-
gua depengui del poble o barri on neixis o de les denúncies que famílies a títol in-
dividual puguin fer.

De fet el que cal és posar ja els recursos necessaris per enfortir l’escola pú-
blica i poder desplegar la immersió adequadament (a molts centres no està fun-
cionant) per tal de garantir l’accés i aprenentatge de la llengua a tots els infants 
del país. És un dret bàsic que no pot quedar a la mercè dels jutges i grupuscles 
antiimmersió.

Les llengües pròpies, el català al Principat i l’occità a l’Aran, són també les prin-
cipals eines de cohesió social i un eix comú entorn del qual s’ha de gestionar la gran 
diversitat lingüística que presenta ara mateix la societat catalana. Cal tenir present 
que la minorització i reculada del català no s’ha aturat i que els atacs contra la llen-
gua arreu dels Països Catalans són creixents i se centren sobretot en el sistema edu-
catiu –especialment a les universitats–, el sistema judicial i de la funció pública, en 
el sistema d’intercomunicació cultural i en tots els mitjans de comunicació en català 
(l’espai comunicatiu en català).

Cal afrontar aquesta situació amb un pla d’intervenció a favor dels drets lingüís-
tics que abasti aquests camps i que tingui com a eix fonamental la cohesió social i la 
gestió de la diversitat lingüística. Plantegem també els drets dels ciutadans i ciutada-
nes pel que fa al coneixement i ús de la llengua catalana. Cal garantir la seva funció 
social com a llengua general vehicular de relació social, assegurar-ne la transmissió 
intergeneracional i promoure internacionalment la seva presència, divulgació i el 
prestigi.

Per això, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el respecte dels drets lingüístics de les persones sordes i sordcegues 

que utilitzen la llengua de signes catalana (LSC) com a sistema lingüístic propi del 
territori de Catalunya i assignar, per assegurar-ho, un programa pressupostari espe-
cífic i estable per al desplegament real i efectiu de la Llei de la LSC.

2. Configurar una plataforma de la cultura dels Països Catalans com a projecció 
d’una llengua i cultura comunes, que comparteix una regió geogràfica més enllà de 
les fronteres polítiques, per tal d’assolir la presència, la representació i el reconeixe-
ment internacionals.
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3. Oferir suport a la creació cultural, artística i literària en català i occità tant 
d’autors dissidents sexe-gènere-afectius com de productes adreçats a les comunitats 
dissidents sexe-gènere-afectives per superar el model de mercantilització i estereo-
tipació de les relacions dissidents.

4. Obrir vies de negociació i de cooperació amb la resta de territoris catalans per 
acordar la reciprocitat d’emissions dins l’espai català de comunicació i garantir l’ac-
cés del jovent a tot tipus de continguts en la llengua pròpia, específicament pensats 
i fets per gent jove i per a gent jove.

5. Treballar per una major presència de continguts en llengua catalana en les dife-
rents plataformes audiovisuals i recursos educatius del sistema públic, tenint en comp-
te el major ús que en fa el jovent i la dificultat actual de trobar-hi material en català.

6. Protegir el català al sistema educatiu: 
a) Reconèixer el català com a única llengua vehicular a l’escola i que es garan-

teixi la igualtat entre centres.
b) Redactar un mateix projecte lingüístic per a totes les escoles preservant el mo-

del d’immersió lingüística, garantint la igualtat entre centres i protegint els equips 
directius i docents dels embats judicials contra l’escola catalana.

c) Assegurar el català com a llengua vehicular durant totes les etapes educatives, 
tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar i de lleure.

d) Augmentar la dotació d’aules d’acollida i de Suport Lingüístic i Social per 
tal d’integrar lingüísticament i oferir una igualtat d’oportunitats real a tot l’alumnat 
nouvingut.

e) Reducció de ràtios a l’aula per una millor atenció a l’alumnat.
f) Invertir en formació i reciclatge dels professionals de l’educació.
g) Formar el professorat en nocions bàsiques de sociolingüística catalana i dotar 

d’eines pràctiques i de reflexió els docents i claustres per promoure l’ús efectiu del 
català als centres educatius.

Proposta de resolució 2. Amb el jovent i no en contra, Stop Repressió
En l’actualitat, moltes persones joves són exposades a la repressió fruit de la seva 

participació en mobilitzacions i organitzacions polítiques, i d’altres simplement per 
la seva identitat no blanca, estrangeritzada i criminalitzada.

La desvinculació de les noves generacions respecte de la política és, tanmateix, 
un problema que afecta la salut de tot sistema democràtic, que necessita d’un jovent 
implicat i actiu.

És per això que esdevé especialment important revisar el paper de la Generalitat de 
Catalunya al voltant de la repressió política d’activistes socials i de persones racialitza-
des com a no blanques. Com és el cas dels protocols de vigilància a les escoles i ins-
tituts cap al jovent d’ascendència àrab –abans conegut com a PRODERAI– que busca 
indicis de radicalitat islàmica, el que reforça la criminalització del jovent àrab-descen-
dent que viu amb l’etiqueta de «terrorista» constantment sobrevolant el seu cap, el que 
reprimeix el seu ple desenvolupament i camí cap a l’adultesa en tant que contribueix al 
discurs de criminalització de la immigració que proclama l’extrema dreta.

Per una banda, l’exercici del dret a la protesta és un valor en una societat en pro-
cés d’emancipació i cal que els responsables de la seguretat pública estiguin com-
promesos amb aquesta posició. No pot ser que centenars de joves del nostre país sà-
piguen que es troben exposades a possibles vigilàncies de les seves comunicacions, 
a formar part de llistes il·legals elaborades pels cossos policials, en definitiva, a la 
persecució política pel fet de formar part de moviments socials i polítics que qües-
tionen l’ordre establert, de sortir als carrers a defensar drets i propostes per millorar 
la nostra societat o de tenir corporalitats llegides com a perilloses només pel fet de 
ser no blanques.

D’altra banda, l’espai públic ha de ser considerat com un espai molt més viu, ac-
tiu i polititzat, al servei de la ciutadania. I quan diem ciutadania, ens referim al con-
junt de persones que viuen al nostre país, sense distincions.
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És per això que denunciem especialment les identificacions per perfil ètnic, que 
tot i estar prohibides per llei, són una pràctica recurrent per part dels cossos poli-
cials. Segons dades de l’any 2017, per cada persona amb nacionalitat espanyola que 
va ser identificada a Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra, se’n van identificar 
més de 7 amb nacionalitat estrangera. Moltes d’aquestes persones són joves, algunes 
d’elles inclús menors d’edat, que es veuen obligades a conviure i sobreviure amb un 
sistema policial i institucional que les deshumanitza i que esdevé encara més greu 
per les actituds racistes dels agents que se n’ocupen.

Així doncs, cal que garantim que els carrers són segurs per a totes les joves, perquè 
puguin desenvolupar-hi la seva activitat política o la seva vida quotidiana sense por.

Darrerament, hem vist com s’han fet passes per limitar també la participació po-
lítica del jovent a les universitats, en aquest cas amb l’aprovació de la Llei de Convi-
vència Universitària, que és també una forma de repressió que pretén desarticular el 
moviment estudiantil i criminalitzar la seva lluita i els seus mecanismes de protesta 
a través d’infondre por a les represàlies. Una llei que amenaça amb vulnerar drets 
tan importants com la llibertat d’expressió, d’associació i de manifestació, i propo-
sa inclús l’expulsió temporal d’estudiants. El que cal, una vegada més, és defensar 
aquestes joves de la repressió, perquè són elles les que defensen el català als centres 
educatius, les que fan fora l’extrema dreta dels campus universitaris i les que frenen 
la mercantilització de l’educació.

Cal abordar també el cas de la pena accessòria d’inhabilitació especial per al dret 
de sufragi passiu. Si bé tots els temes esmentats fa ja temps que els denunciem i que 
procurem treballar-hi en els nostres espais de participació política, volem començar a 
entomar el fet que, en la seva fòbia a la democràcia, el sistema legal espanyol imposi la 
necessitat d’acompanyar les penes de presó de menys de 10 anys, per a qualsevol delic-
te comès, d’almenys una de les penes accessòries recollides en l’art. 56 del Codi Penal.

Aquestes en són tres, entre les quals la inhabilitació especial per al dret de su-
fragi passiu durant el temps de la condemna, és a dir, el dret de ser escollit per a un 
càrrec públic, esdevé la subsidiària o residual, aplicant-se de manera generalitzada 
al comú de les sentències que no observen una vinculació directa entre el delicte co-
mès i la professió o càrrec públic que s’ostenta.

En la repressió a les manifestacions, les acusacions de la fiscalia espanyola, i 
també les que protagonitza la Generalitat de Catalunya, porten sistemàticament apa-
rellades, a les peticions de penes principals (desordres públics, atemptat contra l’au-
toritat, danys i lesions), les penes accessòries de la inhabilitació especial per al dret 
de sufragi passiu. S’esdevé, per tant, una doble repressió al dret de manifestació: 
pel processament i possible condemna, i per la impossibilitat d’esdevenir actor de la 
vida pública i política com a càrrec públic.

Així doncs, tenint en compte que el jovent pateix gran part d’aquestes acusacions 
per participar en mobilitzacions, la imposició d’aquestes penes accessòries suposa un 
acarnissament contra el dret d’aquestes manifestants, aquestes joves actives en la vida 
política per lògica, per privar-les d’aquest mecanisme de participació política institu-
cional. Tot això mentre el discurs oficial i defensor de l’status quo critica la participació 
política de la ciutadania per aquelles vies que no siguin la del sufragi i la institucional 
en un sentit ampli per a mirar de canviar aquelles lleis que no agraden.

Per tot això el Parlament de Catalunya insta del Govern de la Generalitat a: 
1. Retirar les acusacions de la Generalitat de Catalunya en els procediments con-

tra dissidents polítiques i activistes socials, una gran part d’elles joves, que es troben 
encausades penalment per la seva intervenció en vagues, accions de protesta i mani-
festacions, atesa la presència de l’acusació pública en aquestes causes.

2. Promoure una auditoria pública des del Parlament de la Divisió d’Informa-
ció dels Mossos d’Esquadra al Complex Central d’Egara (Comissaria General dels 
Mossos d’Esquadra) per poder avaluar-ne el funcionament i quina persecució políti-
ca il·legal ha dut a terme des de la seva creació.
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3. Treballar per a l’eliminació de qualsevol sistema de vigilància indiscriminada 
de les comunicacions, per garantir la privacitat de les persones.

4. Crear un Observatori de Control i Garantia dels Drets Humans dels cossos po-
licials a Catalunya, que assumeixi les funcions de control, denúncia i transparència 
en relació a les vulneracions de Drets Humans perpetrades pels cossos de seguretat.

5. Aturar la pràctica sistèmica d’identificacions per perfil ètnic per part dels cos-
sos policials, que afecta sovint persones joves, en molts casos inclús menors d’edat.

6. Eliminar immediatament el programa PRODERAI i similars.
7. Implementar a tot el país el sistema Estratègies d’Identificació Policial Efec-

tiva (STEPPS per les seves sigles en anglès) que es va aplicar a Catalunya, durant 
l’any 2007 i 2008 mitjançant una prova pilot en el marc d’un projecte europeu a la 
ciutat de Girona. Aquesta experiència va permetre, per primer cop, l’obtenció de 
dades reals que mostraven que, efectivament, les persones racialitzades i específica-
ment el col·lectiu d’aparença nord-africana patien més identificacions, amb una taxa 
d’encert molt baixa.

8. Aplicar de forma immediata les Mesures efectives de prevenció, control i er-
radicació de les actuacions policials de caràcter racista expressades per l’Oficina de 
Drets Civils i Polítics en el seu informe «Propostes per unes identificacions policials 
no discriminatòries.

9. Treballar per la reforma del Codi Penal per tal de desregular la necessària 
imposició de la pena accessòria d’inhabilitació especial del dret de sufragi passiu: 

a) Regular l’obligació que la fiscalia i els jutjats i tribunals comuniquin a la Ge-
neralitat tota petició i condemna contra persones que, havent-ho estat per causa o 
en relació a una manifestació, de la pena accessòria d’inhabilitació especial del dret 
de sufragi passiu.

b) Elaborar un llistat, sota les condicions lògiques i legals de la protecció de da-
des de caràcter personal, d’aquelles persones joves, condemnades amb la pena ac-
cessòria d’inhabilitació de sufragi passiu.

c) Adreçar-se a aquestes persones per tal d’oferir-los una guia que caldrà ela-
borar, on s’exposin diferents vies alternatives de participació política a fi i efecte 
d’esperonar el jovent a no defallir en la seva determinació d’implicar-se en la vida 
política del país.

d) Comunicar a aquestes persones el moment exacte en què decau, per compler-
ta, la condemna accessòria i, arribat aquest moment, comunicar a les mateixes, a 
mode de recordatori, que ja poden tornar a exercir el seu dret de sufragi passiu.

Proposta de resolució 3. Model industrial i turístic
Estem davant d’una deriva dels últims governs del país que aposten sense com-

plexes per un model econòmic de massificació turística i especulació.
Aquest model genera treball precari, mal pagat i temporal amb ofertes laborals 

limitades i molt centrades en el turisme amb feines estacionals i mal pagades en 
hotels, restaurants i grans complexes d’oci com pistes d’esquí o parcs d’atraccions 
amb preus d’accés desmesurats que no son accessibles per la majoria de veïnes dels 
municipis a on estan ubicats si no es per treballar-hi.

Aquest model contribueix a la pujada del cost de la vida (especialment amb l’ha-
bitatge en primera residència) i la destrucció del territori.

Aquest model comporta dificultats d’accés a l’habitatge (primera residència): les 
segones residències i els pisos turístics marquen el preu dels lloguers i dificulten 
l’accés a l’habitatge permanent de les nostres joves a les comarques afectades pels 
monocultius turístics que fan que aquestes comarques siguin totalment dependents 
d’un sector fluctuant i inestable.

Les conseqüències d’aquest model econòmic basat en la precarietat i la tempo-
ralitat extremes provoca èxode rural, envelliment de la població, territoris relegats a 
ser el lleure de la ciutat, consum massiu de recursos (aigua, energia…) i producció 
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de residus i una economia fragmentada i sense oportunitats reals que centra les in-
versions en les necessitats dels «turistes» i no de les veïnes.

Amb una desinversió en serveis públics com la que pateix el país, aquest mo-
del econòmic apuntala la manca de serveis públics (sanitat, educació, transport...) i 
s’allunya d’inversions realment necessàries i útils que permetin viure a certes zones 
del país, el que acaba resultant en una despoblació i depressió econòmica crònica.

Els JJOO d’hivern representen perfectament l’aposta d’aquest govern per l’apro-
fundiment en aquest model socioeconòmic i territorial, en aquest cas del Pirineu, ba-
sat en l’especulació i el monocultiu del turisme vinculat a la neu. Just en un context de 
canvi climàtic basar la recuperació econòmica en la massificació turística és un greu 
error estratègic i una inversió amb un retorn clarament negatiu a mig i llarg termini.

Les apostes pels macroprojectes com el Hardrock, l’Aeroport, els JJOO, el Cir-
cuit de Catalunya, la Copa Amèrica o les PDU-Xemeneies no són més que el reflex 
d’un Govern que aposta per posar per davant els interessos econòmics del seu pre-
sent, i no la construcció d’un futur possible, en un territori viu, amb unes feines dig-
nes per al jovent del país.

I és que son molt evidents les contradiccions del model industrial i turístic im-
posat i la necessitat urgent d’apostar per un nou model allunyat del monocultiu i els 
projectes macro.

La terciarització i turistització de l’economia dels Països Catalans són més pre-
carietat i temporalitat per a les treballadores, desmantellament del teixit productiu, 
més pobresa generalitzada i beneficis econòmics per a unes elits. La majoria del PIB 
dels Països Catalans se sustenta en el sector turístic, una posició forçada pel model 
econòmic imposat per la Unió Europea, basat en el sector serveis i, especialment, 
en el model turístic massificat.

Els efectes socials i econòmics de la pandèmia colpegen les classes populars, 
aguditzant la situació de precarietat de la vida. Una situació que s’accentua encara 
més en creuar-se amb el gènere, la raça, la situació administrativa i/o l’edat.

Perquè per al jovent, la generació de les dues crisis, la situació les deixa sotme-
ses a un present de misèria, a la incertesa de que qualsevol expectativa d’un futur 
millori la precarietat en totes les esferes de la vida. Unes condicions de vida que fan 
gairebé impossible l’emancipació juvenil o l’accés a l’habitatge a través del mercat.

A més, l’actual model de concentració de població en ciutats, que ha generat, al-
hora, centres de consum i poder, ha esdevingut social i ambientalment insostenible.

Reivindiquem les comunitats rurals com a espais de cooperació vers els am-
bients individualistes generats per la vida a les ciutats. Aquest model individualista 
respon a un modus vivendi proposat per un sistema econòmic que ha promogut la 
producció per davant de la vida.

Per tornar a posar la al centre ens cal que la vida comunitària sigui el model, i 
els pobles tenim un bagatge que ens dona avantatge en aquesta transició. Cal elimi-
nar de l’imaginari popular el marc mental que atribueix a les societats de poble un 
endarreriment i un primitivisme implícits per l’emplaçament geogràfic que tenen.

Reivindiquem aquest model de vida com el futur per assolir societats inclusives, 
on la vida sigui l’epicentre de totes les polítiques mentre les institucions autonòmi-
ques i el govern espanyol, lluny de plantejar canvis en el model, han tancat files amb 
els sectors turístics.

El capitalisme és crisi i no és vàlid per garantir unes vides dignes per la classe 
treballadora. El model turístic dominant als Països Catalans és el model econòmic 
imposat per les estructures capitalistes globals i ara és més necessari que mai can-
viar-lo radicalment.

Cal capgirar el model industrial i de turisme i les primeres mesures urgents han 
de passar per expropiacions i plans de reconversió de la indústria turística, per des-
plegar les energies renovables per tractar la transició energètica, per canviar els hà-
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bits de consum diaris per adequar-los a la reducció d’emissions, i per millorar l’agri-
cultura i ramaderia per adaptar-les a la imminent emergència climàtica.

Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Derogar la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de las àrees de promoció econò-

mica urbana per recuperar la funció social de l’espai públic. El model turístic mas-
sificat privatitza l’espai públic. L’urbanisme de les ciutats i l’organització dels espais 
públics han de recuperar la seva funció social. Les imatges del veïnat que tot l’any 
viuen la saturació turística, recuperant places i carrers després de la pandèmia, van 
demostrar i demostren que un altre model de ciutats és possible.

2. Modificar la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 
75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya per limitar territorialment l’activitat 
empresarial turística. Contra la precarietat i la temporalitat del turisme, repartiment 
del treball. El model turístic només beneficia uns pocs, que exploten la majoria i ge-
neren una ocupació precària i estacional. Treballem menys, treballem totes. Produïm 
el necessari, redistribuïm-ho tot.

3. Rescatem les persones, no el sector turístic. Els gremis d’hotelers i les grans 
empreses turístiques reclamen prestacions, baixada d’impostos i polítiques per in-
centivar el turisme. Cap canvi en el model turístic pot passar per la complicitat amb 
la patronal; les mesures urgents han de passar necessàriament per expropiacions i 
plans de reconversió de la indústria turística.

4. Millorar l’agricultura i ramaderia per adaptar-les a la imminent emergència 
climàtica iniciant una reforma agrària basada en la descentralització de la producció 
i la distribució que: 

a) Reforci el suport eficaç a les pràctiques agrícoles basades en processos agro-
ecològics, la biodiversitat i els coneixements locals, i que parteixi del principi de la 
funció social de la terra.

b) Impulsi i afavoreixi el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori i 
amb pràctiques sostenibles a nivell ecològic i social, que donin especialment suport 
a la pagesia que desenvolupa l’activitat en determinats territoris en retrocés demo-
gràfic i que fomentin l’accés del jovent a la terra.

c) Creï un banc de terres per facilitar el treball de la terra a les zones no urbanes 
del país al jovent que decideixi dedicar-s’hi. El monocultiu turístic és contradictori 
al desenvolupament rural, a part de tenir un impacte mediambiental insostenible i 
promoure l’especulació amb el territori. El banc de terres ha de ser una primera ac-
ció d’un seguit d’accions de promoció i suport encaminades a canviar el model agra-
ri cap un model agrosostenible econòmicament, social, cultural i ecològic.

5. Desplegament real i ràpid de la fibra òptica a tots els pobles de Catalunya. La 
crisi sanitària esdevinguda el 2020 per la Covid-19 ha accelerat el canvi de para-
digma en el treball, donant pas a una generalització del teletreball. Per tal de dur 
a terme aquest canvi ha calgut una connectivitat que no a tots els pobles hi és dis-
ponible.

6. Reformular el teixit productiu als pobles aprofitant la crisi que pateix aquest 
sistema. Veure en la transició energètica, la sobirania alimentària o les noves profes-
sions finestres d’oportunitat per generar treball de qualitat al món rural, a través de 
models productius distribuïts i participats. Cal una diversificació, tant dels centres 
de treball com de les activitats econòmiques a dur a terme als nostres pobles.

7. Desplegar les energies renovables per tractar la transició energètica, apostant 
per un model d’energia quilòmetre zero, que promogui les comunitats energètiques 
locals. És a dir, impulsar un nou model energètic amb l’objectiu 100% renovable, 
plenament descarbonitzat, distribuït i democràtic, lliure del domini de l’oligopoli i 
socialment just. Aquest model ens ha de permetre substituir els combustibles fòssils, 
tancar les centrals nuclears, reduir i electrificar la demanda d’energia: de la mobili-
tat, dels processos industrials i de les llars.
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8. Apostar i fomentar la mobilitat sostenible per reduir les emissions a partir de 
polítiques que millorin la qualitat del transport públic i permetin un canvi d’hàbits 
de forma col·lectiva. L’aposta per una mobilitat sostenible és clau en la lluita contra 
el canvi climàtic però convé que l’administració garanteixi l’accés a un transport pú-
blic de qualitat i sostenible especialment per als joves que no tenen ni tan sols altres 
opcions de mobilitat. En aquest sentit, cal desenvolupar: 

a) Una xarxa ferroviària principal i descentralitzada que relligui el territori, espe-
cialment les capitals de comarques, que garanteixin la igualtat i l’equilibri territorial.

b) una xarxa secundària d’autobusos que capil·laritzi el territori, poble a poble, 
connectant amb la xarxa ferroviària però també per garantir la connexió en trans-
port públic de tots els sectors dels pobles i ciutats, principalment amb els centres de 
treball, zones industrials i comercials, amb les residencials.

Proposta de resolució 4. Malestar juvenil, una precarietat vivencial
Algú podria preguntar-se perquè parlem de malestar juvenil o perquè aquest ad-

jectiu de juvenil és afegit? La nostra resposta és que hi ha determinades dinàmiques 
socials del capitalisme que afecten específicament al jovent i es troben estretament 
relacionades amb les causes d’un malestar compartit. Progressivament, les eines i 
els drets que tenim com a classe han estat sotmesos a dinàmiques d’espoli i despos-
sessió cada vegada majors on s’ha legitimat el creixement econòmic o la suposada 
reconversió industrial i verda (beneficis per als de sempre) per davant de les condi-
cions d’aquelles que des d’abans de la crisi ja compartien les dinàmiques de preca-
rització i d’entrada i sortida cada cop en terminis més curts (s’acaba el contracte, ens 
fan fora o treballem per hores) del mercat laboral, les joves.

Explotació i temporalitat
La temporalitat com a precarietat indefinida a l’Estat Espanyol ha estat incenti-

vada des de mitjans dels anys 80 sota el paradigma de la flexibilitat, fent passar els 
drets dels treballadors i les dificultats per l’acomiadament com les causes que im-
pedeixen el creixement econòmic i l’acumulació capitalista. Les generacions joves 
són el relat biogràfic de l’accés des de la temporalitat, els contractes de formació, 
les pràctiques no remunerades i la suposada priorització de la creació d’ocupació en 
detriment dels drets de les treballadores.

Se’ls categoritza com «aturats» com si estiguessin a casa esperant sense fer res 
i se’ls culpabilitza, quan els únics interessats en tenir joves a l’«atur» disposades a 
vendre la seva força de treball per sous de misèria són les mateixes empreses i els 
grans capitals.

Per nosaltres això té un nom: inseguretat laboral i lluita de classes, i aquesta no 
és fruit d’una legislació o l’altra, sinó d’un atac frontal per part de la burgesia on les 
històriques formes de legitimació social (drets laborals, sanitat, educació i jubilació) 
que havien preponderat a l’estat del benestar o altres formes de protecció social són 
desmantellades, mentre l’acumulació de capital i la seva riquesa segueix augmentant 
exponencialment. No és casual que només en períodes de crisis trobem com treuen 
el cap la patronal i l’IBEX 35 per dir el que s’ha de fer quan es posa en dubte les 
bases de la seva posició econòmica.

Emancipació i habitatge
Fa anys que veiem com els preus del lloguer pugen sense parar, mentre les joves 

que tenen accés al mercat laboral segueixen en un cicle permanent de temporali-
tat, treball sense contracte i degradació permanent de les seves condicions laborals. 
I mentre les que ni tan sols poden accedir perquè veuen negat d’accés a les condi-
cions bàsiques de vida digna per una llei d’estrangeria que les condemna a ser ciu-
tadanes de segona –en els millors dels casos– perquè les fa heretar els processos 
migratoris que van iniciar les seves famílies.
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Per tant, l’emancipació juvenil esdevé una etapa que cada cop s’ajorna més dins 
l’ordre que tenim de perspectives vitals, si poden, i quan ho fan veuen com han de 
destinar més de la meitat del seu sou a emancipar-se.

Hem de tenir clar que dins el capitalisme les constructores i el crèdit dels inver-
sos i els bancs tenen la necessitat permanent de revalorar el capital que tenen o, dit 
d’una altra manera menys precisa, la seva fortuna. En moments de crisi veiem com 
s’atura la roda que ho fa funcionar i és especialment palpable als Països Catalans 
com aquests s’han dirigit a buscar refugi en la compra dels milers de pisos buits 
existents. Contraient així l’oferta de pisos de lloguer i especulant amb aquests matei-
xos. Hi haurà qui cregui que això és un excés del mercat, però nosaltres tenim clar 
que mentre l’habitatge sigui una mercaderia la dinàmica dels pròxims anys no farà 
més que accentuar aquesta dinàmica d’amassament monopolista per part dels fons 
voltors i els grans propietaris de pisos.

Què està passant?
Vivint sota el paraigua estatal d’una de les menors inversions en despesa social 

només les fortes xarxes informals de suport existents han permès posar un mínim 
fre a les desigualtats que trobem avui en dia. Sense aquesta dinàmica social avui ens 
veuríem en una situació molt pitjor arreu dels Països Catalans.

L’exemple més recent fou la pandèmia, vam veure com aquests fets suposada-
ment excepcionals van posar sobre la taula la forma més intensa de responsabilitza-
ció de les cures i la reproducció de la vida en les llars i en les formes de solidaritat 
veïnal. Les joves, per voluntat o necessitat, tingueren clar que des del primer dia el 
que no podien era quedar-se a casa i havien de donar resposta a problemes que en 
cap cas podrien ser compresos sense la col·lectivitat. Les xarxes de suport mutu, les 
repartides d’aliments, els ajuts entre veïnes foren la història paral·lela d’aquelles que 
mai han tingut un altaveu per explicar-se.

Avui en dia, el cost dels combustibles, els subministraments, el preu dels ali-
ments bàsics... ens diuen que té a veure només amb la guerra que hi ha a Ucraïna i 
que res té a veure això amb què sobtadament hi hagi uns pocs que ja pot passar una 
pandèmia o 5 crisis econòmiques que sembla que no els hi afecten les crisis. Hem 
de tenir clar que les crisis són moments que intensifiquen els seus guanys fruit de la 
precarització i l’extensió de la misèria entre la classe treballadora, tot i haver après 
que aquesta s’ha d’anar donant gradualment per evitar els esclats socials.

Hi haurà qui cregui que s’han fet algunes passes endavant com que se’ns retirin 
20 cèntims al preu del litre de la gasolina, se’ns rebaixin alguns impostos en el preu 
de la llum, se’ns doni un subsidi que afecta un percentatge ínfim de joves per pagar 
el lloguer... i se’ns continua venent fum davant la incapacitat i la manca de voluntat 
de tocar allò que realment importa. Qui posseeix els mitjans que determinen la vida 
i les condicions en què vivim i qui té la propietat i la riquesa acumulada. Enmig de 
l’emergència climàtica que ens ve a sobre, l’auge de feixismes arreu del continent 
europeu i els canvis demogràfics que es donen a Europa amb poblacions cada cop 
més envellides són les joves les primeres que voldran disciplinar i adequar a les di-
nàmiques del capital.

Salaris més baixos, pitjors condicions laborals, incertesa en el manteniment de 
la feina i menys proteccions socials fan que les joves es trobin ara mateix comple-
tament aïllades i a la deriva, frustrades i sense expectatives de futur. Aquesta falsa 
sensació de llibertat de poder viatjar de tant en tant o sortir a sopar fora els fa més 
vulnerables als interessos de qui ens paga el salari, ja que no poden decidir mai so-
bre el que determina les seves condicions econòmiques, se’ls ven fer-se falsos au-
tònoms o treballar per «feinetes» o hores com una oportunitat per excepcionalment 
tenir estones lliures, però que els porta sense fre a l’enduriment de la precarietat.

No podem continuar buscant respostes individuals que ens permetin estar mi-
llor quan el problema d’arrel és sistèmic. Només prenent consciència de voler-ho 
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tot i de les causes de la situació en què ens trobem podrem articular una capacitat 
col·lectiva que posi el focus en el no acceptar les engrunes que ens ofereixin. No-
més una alternativa en clau socialista i feminista que comprengui la necessitat de 
trencar amb el búnquer més gran dels interessos de la burgesia i les classes domi-
nants, el règim del 78 i l’Estat Espanyol, podrà obrir una escletxa per transformar 
la realitat i fer efectiva la presa de poder per part de la classe treballadora als Pa-
ïsos Catalans.

Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar el parc d’habitatge públic juvenil: 
a) Expropiació forçosa per causa d’interès social per incrementar el parc públic 

dels habitatges quan es donin els supòsits previstos a la Llei 1/2022, del 3 de març, 
de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

b) Destinar el 10% d’aquest parc d’habitatge públic juvenil als itineraris d’eman-
cipació dels i les joves extutelats/des per la Generalitat

c) Programar i aterrar la proclama del govern de què el 25% de tota nova cons-
trucció de pisos es destini a menors de 29 anys

2. Facilitar i acompanyar l’accés a l’habitatge de primera residència: 
a) Acompanyar al jovent que decideixi llogar un habitatge eliminant la fiança i 

les exigències d’aval econòmic i assumint aquest aval des de la Generalitat tot fent 
una aposta clara per l’emancipació juvenil a través de l’Agència de l’Habitatge.

b) Diagnosticar l’oferta i la demanda d’habitatge a l’entorn rural perquè el jo-
vent dels pobles no es vegi obligat a canviar de població i desplegar un programa de 
suport a la rehabilitació d’habitatges, especialment als municipis poc densos, mal 
anomenats «pobles petits», a on la problemàtica de l’habitatge no se soluciona amb 
nova construcció.

c) Garantir al jovent llum, aigua i gas –com a subministraments bàsics– indepen-
dentment del règim d’ocupació de l’habitatge.

3. Garantir l’accés a les condicions de vida digna a través de l’empadronament 
de totes les persones, especialment les joves, a tots els municipis de Catalunya com 
a porta d’accés als drets bàsics de salut, educació i habitatge.

4. Emetre una directriu clara des de la DGAIA per garantir que el personal tèc-
nic dels centres de menors acompanyi els i les joves extutelades que surten dels 
centres de menors als 18 anys en les tramitacions administratives que garanteixen 
els mínims per al desenvolupament de la seva autonomia en condicions dignes cap 
a l’edat adulta.

5. Incorporar a les polítiques juvenils l’acompanyament a la vida independent de 
les joves amb condicions de dependència prioritzant l’accessibilitat funcional, sen-
sorial i intel·lectual a totes les activitats ciutadanes i elements de l’espai públic. Amb 
mesures concretes com: les assistents personals, els itineraris formatius inclusius, 
les apostes culturals amb LSC, espais públics adaptats o festes culturals inclusives i 
respectuoses amb les sensibilitats auditives.

6. Exigir al Govern de l’estat pujar els impostos a les corporacions elèctriques 
així com la regulació dels preus del mercat elèctric.

7. Avançar en el desenvolupament de l’empresa energètica pública catalana i re-
cuperar la tinença pública de les centrals hidroelèctriques per posar-les al servei de 
la ciutadania i dels consistoris. En la línia que estan treballant els Ajuntaments de 
Sant Quirze de Besora, Vall Fosca i Vallbona d’Anoia.

8. Iniciar un estudi de les deficiències en les connexions territorials de transport 
públic competència de la Generalitat, les rutes i les freqüències de pas amb l’objec-
tiu de modificar les línies i connexions necessàries per garantir que els i les joves 
que viuen arreu del territori puguin accedir a serveis educatius, de salut, laborals i 
culturals sense limitacions de mobilitat.
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9. Programar la implementació de la gratuïtat de l’accés a la universitat per ga-
rantir l’accés universal a la formació superior.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP 

CUP-NCG

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris per a 
establir restriccions de drets en un context de pandèmia
302-00136/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54718 i 54853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54718 I 54853)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la 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).

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

La necessitat de fer una revisió crítica de les mesures adoptades durant la pandè-
mia i sobretot aquelles que hagin pogut afectar els drets fonamentals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 3

Posar en marxa un debat al Parlament entorn les mesures adoptades i la seva 
efectivitat a través de la realització de sessions conjuntes de, com a mínim, les Co-
missions de Salut, de Justícia i d’Interior en les que compareguin els 3 consellers/
conselleres, el «grup d’experts que havia de posar en marxa l’informe sobre drets» 
així com d’altres persones rellevants i entitats de l’àmbit per tal de poder emetre 
unes conclusions conjuntes sobre aquest aspecte.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 4

Que realitzi un informe exhaustiu en el termini de 3 mesos i el presenti en seu 
parlamentària avaluant les polítiques que han dut a terme i els efectes en els drets 
fonamentals.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 5

Que el Departament de Justícia posi en marxa de forma immediata de nou «e»l 
Grup d’experts que ha d’elaborar l’informe sobre la garantia dels drets fonamentals 



BOPC 307
13 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 56

i les llibertats públiques en situacions d’emergència o excepcionalitat social per tal 
que pugui emetre i publicar un informe en els propers 3 mesos.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

Que l’Escola d’Administració Pública, a proposta de les unitats impulsores de 
la formació estratègica, aprovi un pla estratègic pluriennal de formació per tots els 
servidors públics de Catalunya en drets i llibertats i que aquest vagi acompanyat 
d’un contracte programa o equivalent amb les unitats impulsores que en garanteixi 
la correcta assignació de recursos materials, equips i apropiada programació en el 
temps.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

Que en un termini màxim de sis mesos el Departament de Salut avaluï la lega-
litat de retirar totes les sancions que per raó de les mesures adoptades per fer front 
a la Covid, hagin comportat una hipotètica vulneració de drets fonamentals com el 
dret de manifestació, d’expressió i de protesta. Especialment les que es van impo-
sar durant les mobilitzacions en suport a Pablo Hasel el dia 18 de febrer de 2021 a 
Tarragona i les que es van imposar a la Garriga el dia 30 de gener de 2021 en una 
mobilització contra l’extrema dreta. En cas favorable, cal que s’adoptin les mesures 
adients per restablir els drets afectats i, fins i tot, en cas que aquestes ja hagin estat 
executades i s’ajusti a la legalitat, que es retorni l’import a les persones sancionades.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
de les residències per a gent gran
302-00137/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54580; 54696; 54705; 54714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54580)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran (tram. 
302-00137/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Creu que la pandèmia ha posat de manifest les fortes mancances del model 
actual de residències i d’atenció domiciliària per a la gent gran, i que cal seguir amb 
les tasques del grup de treball d’anàlisi de l’impacte de la Covid-19 a les residències 
a Catalunya, ja constituït.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Comprometre’s a resoldre les sol·licituds de reconeixement de la situació de 
dependència en un termini de temps breu, no superior a dos mesos, i a oferir com-
pensacions als ciutadans que hagin patit una demora injustificada en la resolució 
d’un expedient, tenint aquestes efecte retroactiu.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Mónica Ríos García, diputada GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54696)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran (tram. 302-00137/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació al punt 6

6) Creu que la pandèmia ha posat de manifest les fortes mancances del model 
actual de residències i d’atenció domiciliària per a la gent gran, i que cal emprendre 
una comissió d’estudi que estudiï globalment les condicions en què es desenvolupa 
l’atenció a la dependència i determini el model de cures per definir un proper marc 
legislatiu propi.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 54705)

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parla-
mento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran (tram. 302-00137/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición en el punt 7

7) Fer una auditoria de tots els contractes, de qualsevol de les formes jurídiques 
que poden prendre, existents entre l’Administració de la Generalitat i les entitats de 
titularitat privada proveïdores de serveis per a la vellesa (tant en residències com 
d’atenció domiciliària) en el termini de sis mesos, i presentar-ne les conclusions en 
seu parlamentària no més tard de tres mesos des del seu acabament. en el Departa-
ment de Drets Socials i en el Departament de Salut per aclarir els contractes que es 
van realitzar amb els proveïdors de serveis per la tercera edat.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54714)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió de les residències per a gent gran (tram. 302-00137/13).

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

6. Creu que la pandèmia ha posat de manifest les fortes mancances del model 
actual de residències i d’atenció domiciliària per a la gent gran, i que cal treballar a 
través del Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències 
les condicions en què es desenvolupa la vellesa i aporti idees i propostes d’iniciati-
ves per a millorar-les.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 7

7. Fer un informe general per tipologies de serveis existents entre l’Administració 
de la Generalitat i les entitats de titularitat privada proveïdores de serveis per a la 
vellesa (en residències), en el termini de sis mesos, i presentar-ne les conclusions en 
seu parlamentària no més tard de tres mesos des del seu acabament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Fer les inspeccions necessàries, tal i com estableix la Llei 16/1996, de 27 de 
novembre, reguladora de les actuacions inspectores en matèria de serveis socials.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 9

9. Elaborar el Mapa de la Dependència de Catalunya, definir una visió global de 
les necessitats que implica, fer una estimació acurada dels recursos que requereix, i 
seguir assistint a les reunions del Consejo Territorial de Servidos Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, on es discuteixen i decideixen 
qüestions cabdals que la Generalitat no pot ignorar frívolament.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 10

10. Comprometre’s a resoldre les sol·licituds de reconeixement de la situació de 
dependència en un termini de temps breu, que no superi allò que disposa la nor-
mativa vigent, per evitar una demora injustificada en la resolució del seu expedient.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 13

13. Treballar, en el marc de la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sani-
tària, el suport de l’apartat anterior a altres grans dependents.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
de formació professional del curs 2022-2023
302-00138/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54704; 54707; 54709; 54719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

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

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54704)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-
2023 (tram. 302-00138/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En 
Comú Podem
D’addició d’un nou punt 15

Reprovar el Conseller d’Educació per la seva incapacitat en solucionar el conflic-
te existent a dia d’avui amb la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 54707)

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023 (tram. 302-
00138/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 4

4. Incrementar la inversió pública en construcció d’equipaments de Formació 
Professional així com fomentar l’aprofitament d’instal·lacions existents de centres 
privats i concertats de Formació Professional i permetre el creixement de nous 
grups de cicles formatius en centres educatius de nova creació i no només en ho-
rari de tardes i en centres existents ja molt massificats, reduint també les ràtios es-
tablertes de cara al proper curs per garantir una formació eminentment pràctica i 
inclusiva.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54709)

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

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el sistema de formació professional del curs 2022-2023 (tram. 
302-00138/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 1 

Publicar el mapa d’oferta i de necessitats formatives territorials i sectorials de 
formació i qualificació professionals abans de l’inici del proper curs escolar, prèvia 
consulta i treball amb els agents econòmics i socials, municipis, consells comarcals, 
etc., i presentar-lo anualment al Parlament de Catalunya. L’oferta formativa s’ha 
d’adaptar a les necessitats del model productiu, als interessos educatius i formatius 
de les persones sent palanca de transformació cap a una economia més verda, digital 
i innovadora, i alhora ha de permetre millorar la formació, qualificació i especialit-
zació de la ciutadania, al llarg de tota la vida.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Incrementar l’oferta pública de Formació Professional respecte el que ha anun-
ciat de cara al proper curs escolar 2022-23, per tal de garantir plaça a cicles forma-
tius de grau mitjà en la família professional desitjada no només aquells/es estudiants 
de 4rt de la ESO que ho desitgin sinó també a alumnat provinent de Batxillerat, es-
coles d’adults, altres cicles formatius o persones amb títol d’ESO o equivalent que 
optin per accedir a aquesta formació, i impulsar un pla amb mesures concretes con-
tra l’abandonament prematur en aquesta etapa.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 3

3. Garantir plaça pública a cicle formatiu de grau superior a aquells estudiants 
de grau mitjà que desitgin continuar el seu itinerari formatiu i consolidar una car-
rera professional, i permetre també l’accés a persones provinents d’altres contextos 
especialment del reconeixement i acreditació de competències.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Incrementar la inversió pública en 
construcció d’equipaments de Formació Professional, creant nous centres inte-

grats que ofereixin educació i formació post obligatòria: títols FP, certificats, acre-
ditacions experiència, orientació...cursos pont o passarel·les batxillerat, postgraus, 
cursos especialització per empreses o sectors. Permetre el creixement de nous grups 
de cicles formatius en centres educatius de nova creació i no només en horari de 
tardes i en centres existents ja molt massificats, reduint també les ràtios establertes 
de cara al proper curs per garantir una formació eminentment pràctica i inclusiva.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 7

7. Posar a disposició, el proper curs escolar, un bon servei d’orientació professio-
nal, a totes les vegueries, de país centrat no només en l’alumnat d’educació secun-
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dària obligatòria, sinó també en el de primària, i especialment de les persones en el 
marc de la formació permanent i contínua, estretament vinculat a la prospecció de 
necessitats formatives i planificació de l’oferta.

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 8

8. Incrementar la formació i els ajuts a les PIMEs i micropimes per impulsar la 
Formació Professional dual amb contracte laboral el proper curs escolar amb ga-
rantia de drets per les persones aprenents i de deures per la persona tutora de les 
empreses.

Esmena 7
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 9

9. Fomentar, millorar i agilitzar el sistema d’acreditació de competències als cen-
tres educatius de Formació Professional amb increment de plantilles i dotació hores 
lectives per fer possible una acreditació massiva de competències de persones amb 
experiència professional però sense certificació, per tal d’incrementar el percentatge 
de població amb nivell formatiu mig i superior.

Esmena 8
GP d’En Comú Podem
D’addició punt 10

10. Elaborar i desplegar el decret de centres de Formació Professional integrats 
abans de finalitzar aquest curs i fomentar-ne la seva creació i proliferació al territori 
català el proper curs 2022-23, així com establir una normativa amb criteris d’elecció 
de direcció i personal transparents i de lliure concurrència.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA,  (REG. 54719)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sis-
tema de formació professional del curs 2022-2023 (tram. 302-00138/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 1

1. Publicar el mapa d’oferta i l’informe de prospecció de necessitats formatives 
territorials i sectorials de formació i qualificació professionals abans de l’inici del 
proper període, d’acord amb la metodologia de la «Proposta de criteris de planifi-
cació de l’oferta de formació professional FPCAT 365» i presentar-lo anualment al 
Parlament de Catalunya. L’oferta formativa s’ha d’adaptar a les necessitats del mo-
del productiu i ser palanca de transformació cap a una economia més verda, digital 
i innovadora, i d’atenció a les persones i alhora ha de permetre millorar la formació, 
qualificació i especialització de la ciutadania, al llarg de tota la vida.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 2

2. Incrementar l’oferta pública de Formació Professional per tal de garantir pla-
ça a cicles formatius de grau mitjà en la família professional desitjada a aquells/es 
estudiants de 4rt de la ESO i PFI’s que ho desitgin, com a mesura contra l’abando-
nament escolar prematur. Donar resposta a les persones que sol·liciten accés a FP a 
través del sistema modular, parcial i acumulable de la formació professional, ajus-
tant l’oferta pública de FP integrada, ja siguin, entre altres, alumnat provinent de 
Batxillerat, escoles d’adults, altres cicles formatius o persones amb títol d’ESO que 
optin per accedir a aquesta formació.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició 

3. Sol·licitar al Govern de l’Estat que en el desplegament de la llei 3/2022 modi-
fiqui el RD 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu, permeti per facilitar l’obtenció de plaça 
Garantir plaça a un cicle formatiu de grau superior a aquells estudiants de grau mitjà 
que desitgin continuar el seu itinerari formatiu i consolidar una carrera professional, 
i permetre també l’accés a persones provinents d’altres contextos.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 4

4. Presentar en un termini no superior a 4 mesos el mapa del miler de centres de 
formació professional amb l’objectiu d’establir estratègies d’ordenació i d’inversió 
en infraestructures i equipaments i elaborar un Pla director específic d’infraestruc-
tures educatives destinades a la Formació Professional que permeti el desplegament 
de l’oferta d’aquests ensenyaments i permetre el creixement de nous grups de cicles 
formatius en centres educatius de nova creació i no només en horari de tardes i en 
centres existents.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 5

5. Executar la partida corresponent dels pressupostos 2022 destinada a la reno-
vació de tecnologia, maquinària, llicències de programes, aules, tallers i laboratoris 
de centres de Formació Professional, abans de l’inici del proper curs.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 6

6. Revisar i adaptar el preu públic de matrícula dels cursos d’FP superior amb 
l’augment de supòsits per gaudir les bonificacions i exempcions associades per a re-
duir la barrera econòmica d’accés a la formació i incrementar els ajuts per les per-
sones estudiants de cicles formatius per desplaçament al seu centre formatiu, com-
plementant així les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per 
fomentar la Formació Professional i la igualtat d’oportunitats d’accés.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 7

7. Posar a disposició en 3 mesos un servei d’orientació educativa de país centrat 
no només en l’alumnat d’educació secundària obligatòria, amb actuacions adreça-
des també a l’alumnat de primària, i especialment de les persones en el marc de la 
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formació al llarg de la vida, estretament vinculat a la prospecció de necessitats for-
matives i planificació de l’oferta.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 8

8. Incrementar la formació i l’acompanyament més enllà dels ajuts a les PIMEs 
i micropimes per impulsar la Formació Professional dual en 3 mesos, amb garantia 
de drets per les persones aprenents i de deures per la persona tutora de les empreses.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 9

9. Continuar fomentant, millorant i agilitzant el sistema a partir de la informació 
dels resultats del servei d’Acreditació de competències professionals que té per ob-
jectiu fer possible una acreditació massiva de competències de persones amb expe-
riència professional però sense certificació, per tal d’incrementar el percentatge de 
població amb nivell formatiu mitjà i superior.

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 10

10. Presentar en un termini no superior a 3 mesos la proposta de decret que re-
gularà els centres de formació professional integrada per poder fer la primera con-
vocatòria al 2023.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 13

13. Analitzar les despeses de funcionament dels centres educatius i proposar 
mesures pal·liatives als increments de preu de l’energia. Si s’escau, incrementar la 
partida destinada a subministraments dels centres educatius d’acord amb la dispo-
nibilitat pressupostària per tal que aquells centres de Formació Professional, espe-
cialment els que fan un ús més intensiu d’energia pel que fa al funcionament de ma-
quinària, no vegin afectada la seva activitat.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 14

14. Plantejar i estudiar una millora de l’organització administrativa del Sistema 
de Formació i Qualificació Professionals a Catalunya, per tal de guanyar agilitat, 
flexibilitat i eficiència.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament 
del tercer sector social
302-00139/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54695; 54706; 54715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54695)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el finançament del tercer sector social (tram. 302-00139/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Constituir, en el termini d’un mes, el Grup de Treball Mixt Generalitat - Tau-
la del Tercer Sector per a millorar l’actual sistema de subvencions. Un grup cons-
tituït per tots els departaments que gestionen subvencions adreçades a les entitats 
del Tercer Sector Social, els quals són: Economia i Hisenda, Salut, Igualtat i Fe-
minismes, Justícia, Drets Socials, Empresa i Treball i Presidència. Aquest grup de 
treball ha d’obrir un procés participatiu per tal que les entitats no federades també 
puguin fer propostes concretes al voltant de la millora del sistema de subvencions.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’un nou punt 3.bis

3.bis. Impulsar un Pla específic per la revisió dels costos de tota la cartera de ser-
veis socials amb la finalitat d’adequar el finançament de l’acció social a la homolo-
gació de les condicions salarials i de treball dels i les professionals que hi treballen, 
de manera que sigui quina sigui la modalitat de gestió dels serveis que tenen finan-
çament públic, els i les treballadores tinguin les mateixes condicions.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4

4. Garantir la interlocució permanent amb les entitats del Tercer Sector a tots 
els nivells. Per una banda a nivell polític, garantir una comunicació fluïda entre el 
Departament de Drets Socials i la Taula del Tercer Sector; i a nivell particular, en 
tots els processos de les convocatòries públiques, nomenar responsables de cada 
Departament del Departament per a cada convocatòria amb qui les entitats puguin 
adreçar-s’hi per resoldre dubtes de requeriments, calendaris, formularis o d’altres.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 16

16. Promoure els convenis amb les entitats, les subvencions pluriennals que per-
metin estabilitat a les entitats, i els contractes per la gestió de serveis amb suficient 
finançament, i que permeti cobrir totes les necessitats, especialment, les relatives a 
les condicions laborals del sector.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada GP ECP
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 54706)

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parla-
mento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el finançament del tercer sector social (tram. 302-00139/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición en el punt 2

2. Pactar Establir amb les entitats del Tercer Sector un calendari de convocatò-
ries de subvencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o com a 
molt tard el primer trimestre de l’any en curs, per tal d’aconseguir que les entitats 
puguin planificar-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense saber 
si seran accions subvencionades o no. Garantir el pagament de les convocatòries de 
les subvencions el primer trimestre de l’any d’execució de manera progressivament 
proporcional, per tal que les entitats no hagin d’assumir elles amb fons propis o pò-
lisses de crèdit els costos dels projectes que són subvencionats.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54715)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
finançament del tercer sector social (tram. 302-00139/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 2

2. Pactar amb les entitats del Tercer Sector un calendari de convocatòries de sub-
vencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o com a molt tard el 
primer trimestre de l’any en curs, per tal d’aconseguir que les entitats puguin plani-
ficar-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense saber si seran accions 
subvencionades o no. Garantir el pagament de les convocatòries de les subvencions 
amb la màxima agilitat, un cop resoltes, per tal que les entitats no hagin d’assumir 
elles amb fons propis o pòlisses de crèdit els costos dels projectes que són subven-
cionats.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

5. Simplificar els tràmits relatius a la sol·licitud d’una subvenció i als de justifica-
ció, amb la millora dels formularis, de l’aplicatiu i amb unes bases i materials més 
clars i fer tots els esforços necessaris per centralitzar en un únic punt l’oferta subven-
cional mitjançant els plans estratègics de subvencions departamentals.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

6. Elaborar unes bases de les subvencions que siguin més clares i no quedin sub-
jectes a possibles interpretacions, amb un sistema de percentatges de despeses sub-
vencionables que en facilitin la seva justificació.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

7. Treballar en el marc del Pla de Suport al Tercer sector per incorporar una lí-
nia de subvencions per al manteniment de les entitats federatives, que contribueixi a 
l’estabilitat del seu finançament.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Continuar publicant en la resolució de concessió les puntuacions totals dels 
projectes i posar totes les facilitats per què les entitats sempre puguin demanar el 
desglossament o la revisió del seu expedient.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació dels punts 9, 10 i 11 en text refós

Quan no hi hagi altra normativa que determini el contrari, valorar en cada cas, 
per a cadascuna de les bases de les convocatòries, la possibilitat de considerar sub-
vencionables, dins de les despeses laborals elegibles, aquelles despeses suportades 
per l’empresari vinculades a les baixes laborals, així com considerar elegibles les 
despeses financeres.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 12

12. Exigir al Govern de l’Estat la modificació de la normativa sobre responsabi-
litat patrimonial per tal de resoldre les incidències amb la reclamació dels interessos 
de demora que el retard per part de l’administració en resoldre sobre la renúncia 
a una subvenció o sobre qualsevol altre tràmit que impliqui la devolució de part o 
tota la subvenció.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 13

13. Tal i com està previst a les bases de les convocatòries, preveure que pugui 
haver una reformulació.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 14

14. Establir un termini màxim de resposta a les al·legacions presentades per les 
entitats que vindrà determinat per la Llei de Procediment administratiu.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 16

16. Continuar finançant projectes d’entitats a través de convocatòries de subven-
cions amb convocatòries públiques que garanteixin la concurrència competitiva. En 
poden estar exclosos aquells projectes o entitats motivats per la seva excepcionalitat.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 17

17. Augmentar els imports de la subvenció de la COSPE, per tal que es pugui in-
crementar i millorar el conveni d’acció social.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
relatives als drets i les oportunitats de la infància
302-00140/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54579; 54708; 54711; 54716; 54721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54579)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats 
de la infància (tram. 302-00140/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Presentar als Grups Parlamentaris, en el termini de 3 mesos, un informe de 
compliment del Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i 
les seves famílies en situació de vulnerabilitat, especialment, pel que fa a les mesu-
res executades en l’àmbit de la DGAIA i la revisió global del sistema de protecció. 
L’informe ha de donar compte del nivell d’assoliment del objectius específics del Pla 
que se’n deriven de cada un dels objectius estratègics; així com els indicadors utilit-
zats per tal de poder avaluar la concreció dels esmentats objectius.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Iniciar un procés de revisió de l’actual model de contractació i externalitza-
cions dels serveis d’acció social amb infants i joves i famílies en situació de risc i 
presentar als grups parlamentaris en els propers sis mesos, l’anàlisi econòmic-fi-
nancer de cadascun dels serveis d’infància, inclosos a la cartera de serveis. Incloure 
també un anàlisi econòmic-financer que tingui en compte les necessitats de recursos 
i serveis necessaris per tal d’atendre amb les màximes garanties l’arribada massi-
va d’infants i adolescents sense tutors legals provinents d’Ucraïna i altres processos 
migratoris o refugi. Elaborar una proposta que doti pressupostàriament els serveis 
socials especialitzats dels recursos públics suficients per abordar, en primer terme, 
la problemàtica de la precarietat laboral, l’acompanyament dels i les professionals i 
el seu benestar emocional, la congelació salarial i les desigualtats en les condicions 
dels i les professionals dels serveis externalitzats, així com, de l’infrafinançament 
generalitzat dels serveis i de mesures per revertir l’excessiva mercantilització i ex-
ternalització dels serveis socials, en especial, del sistema de protecció a la infància.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. Dotar pressupostàriament les estratègies d’acollida i inclusió per als adoles-
cents i joves que s’incorporen al sistema de protecció fruit de processos migratoris 
o refugi per garantir l’accés a tots els seus drets com a infants. Reforçar pressupos-
tàriament les mesures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal per afa-
vorir que aquests joves, que es troben en especial situació de vulnerabilitat fruit dels 
processos migratoris o de refugi, puguin accedir mentre duri el seu procés de tutela 
o guarda protectora i també un cop complerta la majoria d’edat, a programes que 
afavoreixin l’accés a un habitatge digne i de qualitat, l’accés a les rendes i presta-
cions, la continuïtat i acompanyament en els processos educatius i formatius i en la 
orientació i acompanyament a la inserció laboral.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Donar compliment al dret subjectiu dels infants i les seves famílies a rebre 
l’atenció precoç especialitzada de forma universal i gratuïta, en la qualitat i quanti-
tat d’intervencions necessàries segons la prescripció professional qualificada i efec-
tuar els increments pressupostaris per garantir, en un any, la plena atenció de tota 
la infància de 0-6 anys amb dificultats o trastorns del desenvolupament als Centres 
de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs), així com la continuació 
d’aquest suport i acompanyament en l’etapa posterior amb els i les professionals 
necessaris en els CSMIJs.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 12

12. Habilitar els recursos pressupostaris per incrementar, el curs vinent, i mitjan-
çant la modificació de barems, les beques menjador a un nombre més ampli de nens 
i nenes segons els criteris de renda, per arribar a més famílies.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13

13. Destinar els recursos necessaris per avançar en la universalització de l’etapa 
educativa 0-3 anys, creant les noves places públiques necessàries de manera equi-
librada al territori, prioritzant els municipis amb més dificultats d’accés a aquest 
servei educatiu.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Judit Alcalá González, diputada GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 54708)

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 302-
00140/13).
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Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 2

2. Constata que els índex d’empobriment de les famílies quan tenen fills i filles, 
especialment en el cas de les monoparentals i famílies nombroses, posen de manifest 
la manca de polítiques públiques per la igualtat d’oportunitats en la infància i d’una 
estratègia eficaç per l’eradicació de la pobresa infantil. En conseqüència, reafirma la 
necessitat de garantir a la infància les polítiques de rendes i l’accés als serveis pú-
blics educatius i de lleure de forma universal i gratuïta.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 11

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel correcte desplegament 
de l’escola inclusiva i de l’escola especial, garantint la prestació i cobertura de tota 
la jornada escolar, inclòs l’espai de menjador; així com per garantir el lleure als nens 
i nenes amb necessitats especials.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 13

13. Incrementar les inversions en noves places públiques i concertades de l’etapa 
0-3, planificades prèviament sota la demanda de les famílies, prioritzant els munici-
pis amb menys cobertura de la demanda de plaça pública i les zones de rendes més 
baixes.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54711)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància 
(tram. 302-00140/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 11

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel bon funcionament de 
les escoles d’educació especial i pel correcte desplegament de l’escola inclusiva, ga-
rantint la prestació i cobertura de tota la jornada escolar, inclòs l’espai de menjador; 
així com per garantir el lleure als nens i nenes amb necessitats especials.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 13

13. Incrementar les inversions en noves places públiques del l’etapa 0-3, priorit-
zant els municipis amb menys cobertura de la demanda de plaça pública i les zones 
de rendes més baixes. Així mateix, posar en marxa una subvenció per a cada nen 
que s’escolaritzi en l’etapa 0-3 a les llars d’infants de titularitat privada, la qualitat 
contrastada de les quals fa que siguin el complement idoni de la xarxa de titularitat 
pública.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 16

16. Treballar per augmentar la implicació de tots els agents implicats en la comu-
nitat educativa (centres educatius, associacions, organitzacions, professionals i famí-
lies) per a combatre el ciberassetjament i actualitzar el protocol vigent, incorporant 
els nous comportaments i pràctiques d’assetjament vinculats a les xarxes socials.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54716)

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

lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 302-
00140/13).

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

1. Constata que l’increment del nombre d’infants que es troben en situació de po-
bresa a Catalunya després de la pandèmia, que ha situat la taxa de pobresa infantil 
en un 33,4%, obliga als poders públics a fer un abordatge urgent per eradicar-la i, 
per a aquesta finalitat, mantenir la tendència incremental de la despesa pública en 
infància en els propers pressupostos de la Generalitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

2. Constata la necessitat d’intensificar les polítiques públiques per a la igualtat 
d’oportunitats que rebaixin els índex d’empobriment de les famílies quan tenen fills 
i filles, especialment en el cas de les monoparentals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

3. Treballar les possibles millores en la comissió de govern de la Renda Garan-
tida de Ciutadania.

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

4. Presentar als Grups Parlamentaris, un cop finalitzin els treballs que amb 
aquest objectiu està realitzant la comissió de govern de la Renda Garantida de Ciu-
tadania, una diagnosi sobre el grau d’accés de les famílies amb fills i filles en situa-
ció de pobresa a la Renda Garantida de Ciutadania, identificant les barreres d’accés 
i proposant les mesures per solucionar-ho, amb l’objectiu de millor l’accés de les 
famílies en situació de pobresa.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 7

7. Presentar als Grups Parlamentaris, en el termini de 3 mesos, un informe de 
compliment del Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i 
les seves famílies en situació de vulnerabilitat, especialment, pel que fa a les mesu-
res executades en l’àmbit de la DGAIA i la revisió global del sistema de protecció, 
un cop es completi el procés de revisió i reestructuració de les accions incloses en 
el Pla.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

8. Donar continuïtat al procés de revisió de l’actual model de contractació i ex-
ternalitzacions dels serveis d’acció social amb infants i joves i famílies en situació 
de risc i realitzar l’anàlisi econòmic-financer de cadascun dels serveis d’infància, 
inclosos a la cartera de serveis, per assegurar-ne el seu adequat finançament, tant 
pel que fa a les condicions laborals dels professionals que hi treballen com a la resta 
de serveis i actuacions que s’hi presten.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 14

14. Completar, en el marc del Contracte Programa 2022-2025, el desplegament 
i finançament dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa per atendre el risc greu en 
col·laboració amb el món local. Alhora, impulsar grups d’anàlisi per l’avaluació dels 
models dels diferents Serveis i l’impuls d’estratègies comunitàries per abordar la in-
clusió de la infància en risc.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 15

15. Habilitar els recursos pressupostaris per a finançar un la universalització de 
les activitats de lleure, oci, extraescolars, activitats esportives, casals i colònies d’es-
tiu, mitjançant el món local i les entitats d’educació en el lleure, a totes les famílies 
en situació de pobresa.

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

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 54721)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques relatives als drets i les oportunitats de la infància (tram. 302-00140/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 3

3. Impulsar, en aquest període de sessions, la modificació de la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania, que ja ha començat la tramitació al Parlament, per a refor-
mular-la en un veritable instrument de lluita contra la pobresa infantil incrementant 
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els complements per a fills i filles i creant complements per l’habitatge, tot adap-
tant-la a la nova realitat amb la complementarietat de l’Ingrés Mínim Vital i posant 
en marxa una Guixeta única amb l’IMV gestionat des del SOC fruit del corresponent 
traspàs de competències.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 4

4. Presentar als Grups Parlamentaris, en el termini de tres mesos, una diagnosi 
sobre el grau d’accés de les famílies amb fills i filles en situació de pobresa a la Ren-
da Garantida de Ciutadania, identificant les barreres d’accés i proposant les mesu-
res per solucionar-ho, amb l’objectiu de millor l’accés de les famílies en situació de 
pobresa així com fer realitat l’aplicació de la Diposició addicional 17a de la Llei de 
Pressupostos de 2021 per incrementar en un 5% l’índex de suficiència.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 8

8. Iniciar un procés de revisió de l’actual model de contractació i externalitzaci-
ons dels serveis d’acció social amb infants i joves i famílies en situació de risc, amb 
l’horitzó de considerar-los Serveis Públics bàsics de titularitat i gestió pública en un 
termini acotat, i presentar als grups parlamentaris en els propers sis mesos, l’anà-
lisi econòmic-financer de cadascun dels serveis d’infància, inclosos a la cartera de 
serveis, per tal d’elaborar una proposta que doti pressupostàriament els serveis so-
cials especialitzats dels recursos públics suficients per abordar, en primer terme, la 
problemàtica de la precarietat laboral, la congelació salarial i les desigualtats en les 
condicions dels i les professionals dels serveis externalitzats, així com, de l’infrafi-
nançament generalitzat dels serveis i de mesures per revertir l’excessiva mercanti-
lització i externalització dels serveis socials, en especial, del sistema de protecció a 
la infància.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 9

9. Dotar pressupostàriament les estratègies d’acollida i inclusió per als adoles-
cents i joves que s’incorporen al sistema de protecció fruit de processos migratoris 
o refugi per garantir l’accés a tots els seus drets com a infants, inclosos els drets de 
participació ciutadana i cultural, i el dret d’accés a la llengua catalana, i, en la ma-
joria d’edat, com a persones extutelades per l’administració, prioritàriament, desen-
volupar les estratègies i programes per l’abordatge del sensellarisme o l’infrahabi-
tatge en joves i l’accés a les rendes i prestacions.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 11

11. Dotar pressupostàriament els recursos necessaris pel correcte desplegament 
de l’escola inclusiva, garantint la prestació i cobertura de tota la jornada escolar, 
inclòs l’espai de menjador; així com per garantir el lleure als nens i nenes amb ne-
cessitats especials en tots els àmbits de la vida, prioritzant l’accessibilitat funcional, 
sensorial i intel·lectual a totes les activitats ciutadanes i elements de l’espai públic. 
I tenir cura especial de les necessitats d’acompanyament i cura en l’etapa post obli-
gatòria i trànsit a l’emancipació dels i les joves amb condicions de dependència fun-
cional, orgànica, sensorial, física, mental o intel·lectual.
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Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 14

14. Accelerar el desplegament i finançament dels Serveis d’Intervenció Socioe-
ducativa amb la participació dels Ajuntaments. Alhora, impulsar grups d’anàlisis 
per l’avaluació dels models dels diferents Serveis i l’impuls d’estratègies comunità-
ries per abordar la inclusió de la infància en risc en el marc de les Taules d’Infància 
municipals i en coordinació amb els espais de treball participatiu i transversal que 
ja existeixin a cada municipi.

En aquest desplegament caldrà tenir en compte la situació de convivència de 
dues llengües oficials amb diferent status (castellà llengua dominant, català llengua 
del territori minoritzada) i l’alt valor que té per a la cohesió social l’accés a la llen-
gua catalana, assegurar el seu ús i accés per a tothom, especialment per a la infància 
en risc d’exclusió, per no afegir una condició més a la seva vulnerabilitat.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 15

15. Habilitar els recursos pressupostaris per a finançar un Pla d’universalització 
de les activitats de lleure, oci, extraescolars, activitats esportives, casals i colònies 
d’estiu, mitjançant els Ajuntaments, a totes les famílies en situació de pobresa amb 
la participació dels Ajuntaments, tant incrementant les dotacions de programes es-
pecífics existents (com Plans educatius d’Entorn i altres) com creant noves dotaci-
ons estructurals, per tal d’assegurar la participació de totes les famílies en situació 
de pobresa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, GP 

CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00141/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54722; 54723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 54722 I 54723)

Reg. 54722

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 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’agenda rural (tram. 302-00141/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

Desplegar amb la màxima celeritat l’Agenda Rural i l’Agenda Urbana, en coor-
dinació amb els departaments implicats Presidència, Vicepresidència i Polítiques 
Digitals i Territori i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb l’objectiu 
d’assolir l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, 
territorial i ambiental i de millorar els serveis al món rural. Un desplegament que 
s’ha de fer, entre d’altres: 
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 2

A la través d’una Comissió Interdepartamental de Governança Rural i Urbana 
presidida per Presidència, amb dues vicepresidències dels Departaments de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals i Territori i Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural i amb representació de tots els Departaments del Govern: 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra a) del punt 2

a) garantint una actuació interdepartamental i una acció de govern alineada i 
compromesa amb l’Agenda Rural i l’Agenda Urbana, de forma transversal en els 
múltiples àmbits que ambdues agendes defineixin. Entre d’altres: cohesió social i 
benestar, educació i salut, urbanisme, habitatge, arrelament social i acollida, cultu-
ra, transició energètica, digitalització, mobilitat sostenible, producció d’aliments, 
gestió forestal i biodiversitat, innovació, dinamització econòmica i ocupació, i se-
guretat.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra b) del punt 2

b) aprovar un Pla d’acció anual que reculli les actuacions contemplades en amb-
dues Agendes i els pressupostos/recursos corresponents de cada departament i àmbit 
de l’administració de la Generalitat, que permeti consolidar la dinàmica d’incorpo-
rar la perspectiva demogràfica i rural en tota l’acció de Govern.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d) del punt 2

d) proposar les propostes d’actualització necessàries de l’Agenda Rural i de 
l’Agenda Urbana per ser aprovades per part del Govern.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Prioritzar l’agenda rural i l’agenda urbana en la concreció i en la planificació 
dels fons de la Unió Europea, per afavorir el més ràpidament possible el desenvolu-
pament del territori tant si és de la baixa, mitjana o alta densitat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Constituir, en base a la pròpia Agenda Rural i l’Agenda Urbana, un marc sò-
lid, proper i eficient de governança que impliqui el Govern de la Generalitat, les 
entitats municipalistes i les promotores de l’Agenda Rural i l’Agenda Urbana. En 
aquest sentit, establir un marc regulador i un sistema de concertació, presa de de-
cisions, implementació i seguiment de les accions, que garanteixi la participació i 
representació dels interessos de les zones del país amb risc de despoblament i del 
món rural.

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



BOPC 307
13 de maig de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 75 

Reg. 54723

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 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’agenda rural (tram. 302-00141/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 5

Coordinar l’Agenda Rural amb l’Agenda Urbana que, en paral·lel, s’està també 
acabant de redactar, de manera que cada departament de la Generalitat de Catalu-
nya assumeixi les responsabilitats d’execució de les conclusions d’ambdues agendes 
amb base a les competències que tenen assignades.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític
302-00142/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54526; 54578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54526)

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

do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’espionatge polític (tram. 302-00142/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto preliminar

Preliminar. El Parlamento de Cataluña afirma que el Estado de Derecho no solo 
puede, sino que debe investigar a todos aquellos que realizan actividades tendentes 
a destruir el orden democrático y a deponer la Constitución para, llegado el caso, 
poner en manos de la justicia los comportamientos que sean apreciados como pre-
suntamente delictivos.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54578)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionat-
ge polític (tram. 302-00142/13).
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Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 3

3. Reitera que el moviment independentista defensa un projecte democràtic, pa-
cífic i legítim, on els partits independentistes defensen els seus objectius polítics, de 
construcció d’una República Catalana de drets i oportunitats per a tothom.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per 
a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que 
pateixen els catalans
302-00143/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54710)

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

do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a minimitzar les conseqüències de les crisis econòmica i social que 
pateixen els catalans (tram. 302-00143/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 4b

4b. Implantación de una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 
18 años de edad, exclusiva para ciudadanos españoles.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionatge 
i la repressió digitals
302-00144/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54528; 54577; 54720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54528)

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

do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’espionatge i la repressió digitals (tram. 302-00144/13).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto preliminar

Preliminar. El Parlamento de Cataluña afirma que el Estado de Derecho no solo 
puede, sino que debe investigar a todos aquellos que realizan actividades tendentes 
a destruir el orden democrático y a deponer la Constitución para, llegado el caso, 
poner en manos de la justicia los comportamientos que sean apreciados como pre-
suntamente delictivos.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 54577)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espionat-
ge i la repressió digitals (tram. 302-00144/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació a la lletra c) del punt 2

d) Crear un servei d’atenció a les víctimes en aquest cas d’espionatge digital.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 54720)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’es-
pionatge i la repressió digitals (tram. 302-00144/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra c) del punt 2

c) Cercar tots els mecanismes possibles, a través de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per resoldre els dubtes de 
la ciutadania en matèria de ciberespionatge.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra e) del punt 2

e) Congelar totes les relacions institucionals amb el Govern espanyol fins que 
s’esclareixin els fets del CatalanCate, bo i complint amb el que estableix l’Acord de 
Govern del 26 d’abril de 2022 pel qual s’acorda l’impuls d’actuacions polítiques, ju-
rídiques i d’investigació en relació a l’espionatge.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i altres síndromes 
de sensibilització central
401-00018/13

ACORD DE LA JUNTA

03.05.2022

Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndro-
me de Fatiga Crònica (i d’altres síndromes de sensibilització central), malalties que 
afecten més de 250.000 catalans i catalanes.

El Parlament de Catalunya expressa novament la seva adhesió a aquesta comme-
moració, i també el seu reconeixement i suport a totes les persones afectades, que 
encara es troben sovint amb el flagell de la incomprensió i de la discriminació, amb-
dues motivades per un desconeixement de l’impacte d’aquestes malalties cròniques 
en la vida diària de qui les pateix.

Entre final del 2007 i començament del 2008, en ple hivern i en poc més de dos 
mesos, persones malaltes, la majoria dones, van dedicar llur poca energia a recollir 
140.000 signatures per a poder tirar endavant una iniciativa legislativa popular, la 
ILP per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya, 
que va acabar donant lloc a la Resolució 203/VIII, aprovada per unanimitat pel Par-
lament.

Algunes de les demandes d’aquella resolució s’han anat abordant, però enca-
ra no s’ha complert plenament. Cal esmerçar-hi més esforços i recursos, i acabar 
d’implantar i potenciar el Pla operatiu d’atenció a les síndromes de sensibilització 
central, per tal que l’atenció a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sen-
sibilitat química múltiple arribi a totes les comarques de Catalunya, amb l’equitat 
i la qualitat que les ciutadanes i els ciutadans afectats necessiten i mereixen. Així 
mateix, cal potenciar la recerca, a fi de millorar el coneixement d’aquestes malalties 
i poder trobar tractaments específics que millorin la qualitat de vida de les persones 
malaltes.

Aquesta nit, tindrà lloc una nova edició de la campanya «Catalunya de blau», 
promoguda per l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’Al-
tres Síndromes de Sensibilització Central, juntament amb la Plataforma de Famili-
ars d’Afectats per la Fibromiàlgia, a les quals s’han adherit centenars d’ajuntaments 
i institucions de Catalunya. Molts edificis i indrets de Catalunya s’il·luminaran de 
color blau fosc per a donar visibilitat a aquestes malalties, en solidaritat amb les 
persones afectades.

El Parlament de Catalunya apel·la novament a l’empatia de la societat civil i dels 
poders públics de Catalunya i els convida a adherir-se a aquesta jornada, a fer-se 
solidaris amb les dificultats que viuen i pateixen les persones afectades i a treballar 
amb dedicació i efectivitat per tal de seguir avançant en la recerca i la difusió del 
coneixement d’aquestes malalties, i també en llur comprensió i en l’abordatge sani-
tari i social que necessiten.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs; portaveus; Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu, G Mixt
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units 
d’Amèrica perquè informi sobre la despesa de la Delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
356-00640/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 52132).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.05.2022.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 17, tinguda el 10.05.2022, DSPC-C 297.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 17, tinguda el 10.05.2022, DSPC-C 297.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Esplais Catalans 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi el seu 
parer sobre les polítiques de joventut
356-00659/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 53852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 10.05.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Moviment de 
Centres d’Esplais Cristians Catalans davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
356-00660/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 53852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 10.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’Escoltisme i Guiatge davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de joventut
356-00661/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 53852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 10.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè exposi el seu parer sobre les polítiques de 
joventut
356-00662/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 53852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 10.05.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves de la Unió 
de Pagesos davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
exposi el seu parer sobre les polítiques de joventut
356-00663/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 53852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 10.05.2022.
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Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Biosca davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la sol·licitud de 
canvi de comarca de Biosca i Torà
356-00664/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 54323).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.05.2022.

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la sol·licitud de canvi de 
comarca de Biosca i Torà
356-00665/13

SOL·LICITUD

Presentació: Cristòfol Gimeno Iglesias, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 54323).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.05.2022.

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

Compareixença de Salima Jirari, consultora especialitzada en 
diversitat de projectes audiovisuals i membre de la junta de Dones 
Visuals, davant la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
357-00483/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de 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 per a informar sobre 
les actuacions i propostes de l’entitat amb relació a les polítiques 
educatives
357-00510/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 17, tinguda el 10.05.2022, DSPC-C 
297.
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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 per a informar sobre la 
necessitat d’agilitzar la construcció de l’edifici de l’escola
357-00511/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 17, tinguda el 10.05.2022, DSPC-C 
297.
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