
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 362/XIV del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs 
Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
252-00019/13
Acord de creació pel Parlament 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Drets i usos lingüístics dels infants i adoles-
cents a Catalunya: l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats»
360-00010/13
Debat de l’Informe en la Comissió 12

Informe del Síndic de Greuges titulat «Seguiment de la resolució 2381(2021) de l’As-
semblea Parlamentària del Consell d’Europa»
360-00013/13
Debat de l’Informe en la Comissió 12

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la moratòria de la infraestructura d’incineració de resi-
dus establerta per la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic per al 2022
250-00439/13
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges de les autopis-
tes a les persones amb discapacitat
250-00461/13
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei de rodalia
250-00499/13
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre les emissions del diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13
Rebuig 14

Proposta de resolució de suport al transport col·lectiu de viatgers
250-00550/13
Rebuig 14
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Proposta de resolució sobre la deflactació de la tarifa autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques
250-00551/13
Rebuig 14

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 de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüís-
tica, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran
202-00038/13
Retirada de la signatura 15

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00039/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, de regulació 
de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança de llengües i del 
programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents
202-00043/13
Presentació: GP Cs 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13
Canvi de Comissió tramitadora 26

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-00434/13
Canvi de Comissió tramitadora 26

Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, a Benifallet
250-00615/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari de Cardó
250-00616/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el suport a les jornades de memòria històrica de Be-
nifallet
250-00617/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris adscrits als cen-
tres penitenciaris
250-00618/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’escolarització de menors refugiats ucraïnesos
250-00621/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria del 
Cos de Bombers
250-00622/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa educativa dels 
alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00624/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster universitari de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professi-
onal i Ensenyaments d’Idiomes
250-00625/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial de Badalona
250-00626/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la creació de l’eix transversal de Ponent
250-00627/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz i  les  víctimes del fran-
quisme i el postfranquisme
250-00628/13
Tramesa al Ple 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat sobre la prohibició 
de les armes nuclears
250-00629/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del tram de l’autovia A-2 
de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
250-00630/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per  a  la  modernització de les 
assegurances agràries
250-00631/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador per a menors 
amb discapacitat
250-00632/13
Presentació: GP VOX 32

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès Occidental
250-00633/13
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el  Departament de 
Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana sobre la retribució dels escrits del torn 
d’ofici i de justícia gratuïta presentats en català
250-00634/13
Presentació: GP VOX 36

Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13
Presentació: GP PSC-Units 37

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13
Presentació: GP PSC-Units 39

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estructurals de les 
instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00637/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona
250-00638/13
Presentació: GP VOX 41

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13
Presentació: GP VOX 43

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions a  les badies 
del delta de l’Ebre
250-00640/13
Presentació: GP PSC-Units 44

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals per a combatre el des-
poblament al món rural
250-00641/13
Presentació: GP PSC-Units 45

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13
Presentació: GP PSC-Units 46

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campa-
nyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13
Presentació: GP PSC-Units 47

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el respecte del dret a 
la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13
Presentació: GP PSC-Units 49

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als centres d’aten-
ció primària de Sabadell
250-00645/13
Presentació: GP PSC-Units 50

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13
Presentació: GP PSC-Units 51
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu al deute públic de la Generalitat
253-00008/13
Presentació: GP JxCat 53
Termini de presentació d’esmenes 54

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió finan-
cera i de garantia en l’accés als serveis bancaris
270-00004/13
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 54

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema universitari
300-00172/13
Presentació: GP VOX 54

Interpel·lació al Govern sobre els drets menstruals
300-00173/13
Presentació: GP ERC 55

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament 
d’Igualtat i Feminismes
300-00174/13
Presentació: GP ECP 55

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa farmacèutica pública
300-00175/13
Presentació: GP CUP-NCG 56

Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i la reducció del frau fiscal
300-00176/13
Presentació: GP JxCat 56

Interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada d’estiu
300-00177/13
Presentació: GP PSC-Units 56

Interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern
300-00178/13
Presentació: GP PSC-Units 57

Interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica
300-00179/13
Presentació: GP Cs 57

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
Adscripció de diputats del GP JxCat 58

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió dels Incendis 
Forestals
406-00006/13
Adscripció de diputats del GP VOX 58

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00001/13
Designació de membres 58
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 172/XIV, sobre l’Escola Sagrada Família de 
Girona
290-00141/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 181/XIV, sobre els criteris d’assignació de 
recursos als centres educatius
290-00148/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 183/XIV, sobre el batxillerat nocturn a l’Ins-
titut Pompeu Fabra de Martorell
290-00150/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 184/XIV, sobre la planificació de places de 
formació professional a Igualada i a l’Anoia
290-00151/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat pública i la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 62

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13
Sol·licitud de pròrroga 66
Pròrroga del termini per a retre comptes 66

Control del compliment de la Moció 53/XIV, sobre el model escolar i  la immersió 
lingüística
390-00053/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 67

Control del compliment de la Moció 82/XIV, sobre actuacions del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat
390-00082/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

Control del compliment de la Moció 97/XIV, sobre l’impacte econòmic de la guerra 
a Ucraïna
390-00097/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 98/XIV, sobre els centres especials de treball
390-00098/13
Designació de la Comissió competent 69

Control del compliment de la Moció 99/XIV, sobre la incorporació dels joves al món 
agrari i el desplegament de la Llei 3/2019, dels espais agraris
390-00099/13
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 100/XIV, sobre les afectacions i les mesures 
en l’àmbit energètic
390-00100/13
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 101/XIV, sobre les polítiques d’acollida de re-
fugiats
390-00101/13
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 102/XIV, sobre les polítiques de mobilitat en el 
context de crisi
390-00102/13
Designació de la Comissió competent 70
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Control del compliment de la Moció 103/XIV, sobre el personal sanitari
390-00103/13
Designació de la Comissió competent 70

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute en la 
Globalització davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi so-
bre la seva posició respecte al MidCat
356-00634/13
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu Transformem l’Auto-
pista C-31 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
les seves reivindicacions
356-00638/13
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entesa per a un Gran Parc Lito-
ral Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies
356-00643/13
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Mònica Roca, presidenta de  la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00651/13
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00652/13
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut de Microelectrò-
nica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
el projecte FabCat
356-00653/13
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
el projecte FabCat
356-00654/13
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Farrés Berenguer, coordinador de voluntaris 
del Tecnoateneu de Vilablareix, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre el projecte FabCat
356-00655/13
Acord sobre la sol·licitud 72

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

Compareixença de Javier Faus, president del Cercle d’Economia, davant la comis-
sió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la nota d’opinió titulada «Barcelona 
i Catalunya: un model compartit de prosperitat és necessari i urgent» i la situació 
de l’economia catalana
357-00213/13
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de la Plataforma Cuidem Gallecs, Salvem Palau 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el seu posi-
cionament amb relació a la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
357-00214/13
Substanciació 73
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Compareixença d’una representació de la Fiscalia Provincial de Delictes d’Odi da-
vant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00451/13
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de l’Oficina per la No Discriminació davant el 
Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00452/13
Substanciació 73

Compareixença d’una representació de les oficines d’assistència a les víctimes del 
delicte davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00453/13
Substanciació 74

Compareixença de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00472/13
Substanciació 74

Compareixença del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre davant la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00473/13
Substanciació 74

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00474/13
Substanciació 74

Compareixença de Xavier Curto Hierro, representant de la Taula de  Consens pel 
Delta, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00475/13
Substanciació 74

Compareixença de Maria Jesús Merino, en representació del col·lectiu Els 9 de Lle-
doners, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00513/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença d’Axel Altadill Roselló, en representació del col·lectiu Moviment per 
l’Habitatge, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00514/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença de Laura Vozmediano Sanz, vicerectora de  la  Universitat del País 
Basc, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
357-00515/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial
357-00516/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute en  la Globalització 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la seva po-
sició respecte al MidCat
357-00517/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença d’una representació del col·lectiu Transformem l’Autopista C-31 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les seves 
reivindicacions
357-00518/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

Compareixença d’una representació d’Entesa per a un Gran Parc Litoral Besòs da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el Pla director 
urbanístic de les Tres Xemeneies
357-00519/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 76
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Compareixença de Mònica Roca, presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el projecte FabCat
357-00520/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

Compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a 
informar sobre el projecte FabCat
357-00521/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

Compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut de Microelectrònica de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
357-00522/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
357-00523/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
357-00524/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 31
Convocada per al 25 de maig de 2022 77

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00098/13
Presentació: president de la Generalitat 79

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2021
334-00049/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 79

Informe de l’Institut Català de Finances corresponent al 2021
334-00050/13
Presentació: Conseller, del Departament d’Economia i Hisenda 80

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per al 2022
334-00051/13
Presentació: Govern de la Generalitat 80
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 362/XIV del Parlament de Catalunya, de creació 
de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants 
Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru
252-00019/13

ACORD DE CREACIÓ PEL PARLAMENT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, una vegada considerada la Proposta de resolució de 

creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge de representants polítics, 
activistes, periodistes i llurs familiars per part del Regne d’Espanya amb els pro-
grames Pegasus i Candiru (tram. 252-00019/13), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i pel 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb l’article 67.3 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de 

Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne 
d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru (CIERPAPFRE) i n’estableix l’ob-
jecte i el pla de treball.

Objecte
La Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Acti-

vistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes 
Pegasus i Candiru té com a objecte: 

a) Conèixer els detalls de les intromissions en els mòbils de representants polítics 
i de la societat civil catalana amb els programaris espia Pegasus i Candiru duta a 
terme pel Regne d’Espanya, per mitjà del CNI o d’altres organismes públics.

b) Conèixer els detalls de les estructures orgàniques i tècniques adscrites als mi-
nisteris de Defensa, Interior, Exteriors, Presidència, Vicepresidència i Justícia del 
Govern de l’Estat espanyol que hagin participat, directament o indirectament, en 
la monitorització i el control dels afectats; aclarir-ne l’abast temporal, i conèixer els 
comandaments que han pres les decisions i llur motivació.

c) Conèixer els processos de contractació, els contractes efectivament signats i 
les despeses efectuades per a adquirir, mantenir i executar l’espionatge, tant pel que 
fa al programari com als elements tècnics materials i humans que han calgut per a 
executar-lo.

d) Conèixer la tutela judicial, si és que ha existit, de la qual s’ha servit l’operació 
d’espionatge, sia de la Sala Tercera del Tribunal Suprem o d’altres òrgans jurisdic-
cionals.

e) Conèixer quines institucions tenen aquests programes informàtics.
f) Conèixer les tasques portades a terme pel Parlament Europeu.
g) Analitzar models comparats d’àmbit internacional.
h) Proposar, si escau, normes que salvaguardin els drets dels ciutadans davant les 

accions portades a terme per institucions públiques en termes de «defensa nacional».
i) Portar a terme les accions legislatives i judicials pertinents en vista de les con-

clusions, fins i tot provisionals, a què arribi la Comissió.
j) Exigir les responsabilitats polítiques, penals o civils pertinents, si se’n deriven.
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k) Les altres actuacions que siguin d’interès en vista dels progressos dels treballs 
de la Comissió.

l) Elaborar un dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.

Composició
La Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Acti-

vistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Progra-
mes Pegasus i Candiru és integrada per dos membres de cada grup parlamentari. La 
composició de la Comissió s’ha d’ajustar a les disposicions del Reglament del Parla-
ment referides a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també hi poden assistir tècnics, responsables polítics, funcionaris 
públics i alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, especialistes, membres 
d’entitats i altres persones l’assistència de les quals es consideri d’interès. La regu-
lació de l’assistència de totes aquestes persones s’ha d’ajustar a les disposicions del 
Reglament del Parlament referides a aquest tipus d’òrgan.

Compareixences
S’ha d’establir un calendari de les compareixences davant la Comissió d’Inves-

tigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs 
Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru.

Termini dels treballs
La Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Acti-

vistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes 
Pegasus i Candiru té una vigència d’un any. La Comissió ha de redactar un informe 
final que, si escau, s’ha d’aprovar, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Drets i usos lingüístics 
dels infants i adolescents a Catalunya: l’escola com a garant 
de la igualtat d’oportunitats»
360-00010/13

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 12, tinguda el 
16.05.2022, DSPC-C 298.

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

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 12, tinguda el 
16.05.2022, DSPC-C 298.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la moratòria de la infraestructura 
d’incineració de residus establerta per la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic per al 2022
250-00439/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 306.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges 
de les autopistes a les persones amb discapacitat
250-00461/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda 
el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Proposta de resolució sobre les competències ferroviàries del servei 
de rodalia
250-00499/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda 
el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Proposta de resolució sobre la supressió del tribut metropolità
250-00537/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’impost sobre 
les emissions del diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
250-00544/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 305.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda 
el 18.05.2022, DSPC-C 303.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 305.
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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 de composició del Consell d’Educació de Catalunya
200-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP VOX (reg. 56705).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.05.2022 al 24.05.2022).
Finiment del termini: 25.05.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ECP (reg. 56770; 57129).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.05.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, 
de política lingüística, i de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran
202-00038/13

RETIRADA DE LA SIGNATURA

Retirada pel GP JxCat (reg. 56367).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

nya, comunica a la Mesa del Parlament que retira la seva signatura i suport de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lin-
güística, i de la Llei 35/2010, de 1’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran (tramita-
ció en lectura única) presentada el dia 24 de marc de 2022, amb número de registre 
43299 i número de tramitació 202-00038/13.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2022
Mónica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00039/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP VOX (reg. 55855; 56217; 56706).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.05.2022 al 24.05.2022).
Finiment del termini: 25.05.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.05.2022 al 07.06.2022).
Finiment del termini: 08.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposició de llei d’implantació del programa trilingüe d’alternança 
de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua 
anglesa per a docents
202-00043/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de implantación del Programa Trilingüe de Alternancia 
de Lenguas y del Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa 
para Docentes

Exposición de motivos

I
La incuestionable realidad de bilingüismo cotidiano generalizado que se vive en 

Cataluña no halla reflejo en el sistema educativo catalán desde que el integrismo se 
adueñó del Departamento de Enseñanza (hoy, de Educación) a mediados de los años 
ochenta. Fue entonces cuando el Departamento impuso a la comunidad educativa 
catalana una versión autóctona, incluso más endurecida, del programa de inmersión 
lingüística forzosa en francés que las autoridades de Quebec habían impuesto a sus 
escolares francófonos, anglófonos y de otras lenguas maternas desde mediados de 
los años sesenta.



BOPC 314
23 de maig de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 17 

El programa de inmersión lingüística forzosa en catalán no respetaba la Ley de 
Normalización Lingüística de 1983, que había sido aprobada por unanimidad en la 
primera legislatura tras el restablecimiento de la democracia; aquel consenso fue 
la prueba inequívoca de la convicción compartida por toda la sociedad catalana 
de entonces, también de su porción castellanohablante, de que el catalán tenía que 
abandonar la marginación a la que lo había sometido el franquismo y convertirse 
en una lengua escolar. En realidad, se trataba de un incumplimiento flagrante de su 
artículo 14, subpuntos 2 y 5, que establecían que: 

14.2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habi-
tual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest 
dret i posar els mitjans necessaris per fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden 
exercir-lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui.

14.5. L’Administració ha de prendre les mesures convenients perquè: a) els alum-
nes no siguin separats en centres diferents per raó de llengua; b) la llengua catalana 
sigui emprada progressivament a mesura que tots els alumnes la vagin dominant.

Pero este hecho no arredró al Departamento de Enseñanza, que aplicó un viejo 
principio del autoritarismo decimonónico que proclamaba cínicamente «tened vo-
sotros la ley, dadme a mí el reglamento». Ésta fue la técnica, si es que merece tal 
nombre, que empleó el Departamento, que consistió en dejar intacta la ley, apelando 
insistentemente a su carácter consensuado, y al mismo tiempo pervertir sistemática-
mente su esencia y su letra por la vía de los decretos que la desarrollaban, que a su 
vez modelaban una puesta en práctica del programa de inmersión lingüística forzosa 
en catalán que nada tenía que ver con el espíritu de equilibrio que había presidido la 
adopción de la Ley de Normalización Lingüística.

Así fue como se expulsó del sistema educativo catalán a la lengua castellana, len-
gua oficial en Cataluña y en toda España y materna de una mayoría de catalanes, y 
se la redujo de facto a la categoría de asignatura de lengua extranjera; así se depuró a 
los docentes que no quisieron o no fueron capaces de adaptarse a las exigencias que 
les imponía el programa de inmersión forzosa en catalán; y así se levantó un muro 
administrativo de silencio e incomprensión, cuando no de hostilidad, para todos los 
padres, madres y alumnos que legítimamente mostraron su sorpresa y extrañeza por 
el hecho de que no se respetasen los derechos que les reconocía la Ley de Norma-
lización Lingüística.

Lo más increíble de todo aquello, observado a más de treinta y cinco años vis-
ta, es que en aquel momento absolutamente nadie, ni el Gobierno de España, ni las 
dos grandes fuerzas políticas del bipartidismo en el Congreso de los Diputados, ni 
el grupo parlamentario socialista o popular en el Parlamento de Cataluña, ni el De-
fensor del Pueblo, ni el Síndic de Greuges, fue capaz de objetar lo más mínimo a un 
atropello de semejante magnitud, por el enorme número de personas sobre el que 
se proyectaba, y por el hecho de que afectaba a un elemento troncal de un derecho 
fundamental como es el de la educación. Lo anterior resulta tanto más chocante 
cuanto que las leyes de normalización lingüística que fueron aprobadas en otras Co-
munidades Autónomas en las que existían lenguas cooficiales (Galicia, País Vasco, 
Navarra, Comunidad Valenciana e Islas Baleares), y su plasmación en las normati-
vas aplicables a la educación, garantizaron una presencia mucho más amplia para la 
lengua castellana, bien dando la potestad a los padres de los alumnos de escoger iti-
nerarios educativos en que dicho idioma era el vehicular de casi todas las materias, 
bien por la vía de reservarle un porcentaje apreciable de las horas lectivas cuando 
no se daba tal posibilidad.

Su silencio cómplice hizo posible que aquel abuso manifiesto se consolidara en 
los siguientes años, por la vía de los hechos y también por la vía legislativa, al ser re-
cogida, y elevada a la categoría de elemento sacro, la dicción más extremada del pro-
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grama de inmersión lingüística forzosa en catalán en la Ley de Política Lingüística 
de 1998, el Estatuto de Autonomía de 2006 y la Ley catalana de Educación de 2009.

II
Mientras todo esto ocurría, en el Valle de Arán la presencia del aranés propiciaba 

una excepción para el sistema de inmersión lingüística forzosa en catalán, ya que ha-
cía imposible la aplicación mecánica y ritual de la preeminencia automática del cata-
lán como supuesta «lengua propia» de todos los catalanes. En pura lógica del sistema 
lingüístico que los integristas habían implantado en el resto de Cataluña, el aranés, 
como «lengua propia» del Valle de Arán, y por extensión supuestamente de todos 
los araneses, tendría que haber sido la única lengua vehicular de la enseñanza en los  
centros educativos araneses, con el castellano y el catalán reducidos de facto a la 
categoría de asignatura de lengua extranjera. Sin embargo, no fue así, porque pa-
radójicamente el mismo Departamento de Enseñanza optó allí por un modelo par-
ticular y específico, en el que se daba una especial atención al idioma aranés, pero 
sin expulsar ni al castellano ni al catalán del carácter de lengua vehicular de las 
asignaturas no lingüísticas. En definitiva, un programa de alternancia de las len-
guas cooficiales, que también se abrió a la enseñanza de dos lenguas extranjeras: la 
francesa, con la que tanta relación tienen los araneses por su inmediata continuidad 
territorial con el país vecino, y la inglesa. Este programa de alternancia de lenguas 
fue respaldado, y profundizado, por el Conselh Generau de Aran desde su consti-
tución en 1991.

A modo de ejemplo, el proyecto lingüístico de la ZER Val d’Aran tiene en la por-
tada de su proyecto lingüístico un lema merecedor de reconocimiento por su am-
bición y su sentido de la realidad: «Mos cau parlar EN aranés, catalan, castelhan, 
francés, anglés» [la mayúscula es nuestra]. Su punto 3.1.5. regula el uso del catalán 
y el castellano en las áreas no lingüísticas del siguiente modo: 

«La ZER planifica e imparte bloques de contenidos curriculares de áreas no lin-
güísticas en castellano y catalán. En la programación de esta opción se emplea la me-
todología propia del área y se incluye apoyo lingüístico para facilitar el cumplimiento 
del aprendizaje de los contenidos. Se trabajan diferentes áreas curriculares en lengua 
oral castellana y catalana, por tanto, la lengua de comunicación entre el docente y 
los escolares es en castellano o en catalán según como está definido en el Plan Anual 
del Centro.

Esta distribución se ha acordado entre todos los centros de educación primaria 
del Valle de Arán con el acuerdo de la Inspección.» 

Por creer que el modelo lingüístico que ha aplicado el Valle de Arán ha mostrado 
un loable sentido de equilibrio y de verdadero respeto por la diversidad lingüística 
de sus habitantes, no consideramos necesario modificar las leyes que regulan el ré-
gimen de la lengua aranesa.

III
En suma, el Departamento de Enseñanza ha impuesto a la comunidad educativa 

catalana, en toda Cataluña excepto en el Valle de Arán, la versión más drástica y 
despiadada de una metodología que, en su origen, fue ideada para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, y que ha tenido como consecuencia la casi completa margina-
ción de la lengua castellana en el sistema educativo catalán. El castellano se imparte 
como materia lingüística durante dos horas por semana, del total de veinticinco que 
se dan en Educación Infantil o en Educación Primaria, y de las treinta de la Edu-
cación Secundaria; menos incluso de lo que marca la materia de castellano, que es 
de tres horas, ya que el módulo de estructuras lingüísticas comunes se imparte en 
catalán. En porcentaje, las horas que recibe un alumno en castellano a lo largo de 
los quince cursos que van de P-3 a segundo de Bachillerato es de un ridículo 8,9%, 
por debajo del inglés, que alcanza un 11,1%; en catalán se imparte el 80% restante.
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La triste conclusión a la que se llega es doble. Por un lado, que todos los catala-
nes castellanohablantes de menos de treinta y cinco años se han visto privados de un 
contacto suficiente con el registro académico de la lengua castellana en el colegio, 
al que en ocasiones no tienen acceso en sus casas. Por el otro, tan o más importante 
que el anterior, que todos los catalanes catalanohablantes de menos de treinta y cin-
co años también se han visto despojados de contacto con un idioma que no hablan 
en el seno de sus familias, y que sólo pueden aprender en los registros a menudo in-
formales de los medios de comunicación, la música o las redes sociales.

En ambos casos, el sistema educativo catalán les ha fallado. Los ha convertido 
en sujetos pasivos, sin opción a réplica, de una decisión que tomaron unos integris-
tas hace muchos años, y en rehenes de un modelo fosilizado que les ha hurtado su 
derecho a conocer el registro culto de la lengua castellana, la «otra» lengua de sus 
conciudadanos catalanes y la común de todos los españoles, la cual, además, cons-
tituye la tercera comunidad lingüística de ámbito mundial.

IV
Es imprescindible cambiar este estado de cosas. La proposición de ley que pre-

sentamos quiere poner fin a dos de las grandes carencias que sufre el sistema educa-
tivo catalán: la insuficiente presencia del castellano y del inglés en su tiempo lectivo, 
por un lado, y la imposición del aprendizaje de la lectoescritura en catalán a todos 
los alumnos, por el otro. De este modo, recupera y restablece el sentido de equilibrio 
y justicia que presidió la primera Ley de Normalización Lingüística, y aproxima el 
tratamiento de las lenguas en la enseñanza a lo que toda persona razonable puede 
esperar y aspirar en una sociedad democrática, como es que las lenguas oficiales 
normalmente habladas entre sus miembros sean utilizadas en las escuelas también 
con plena normalidad.

Para ello, esta proposición de ley adapta para toda Cataluña el enfoque actual-
mente vigente en las escuelas del Valle de Arán, al que denominaremos «Programa 
Trilingüe de Alternancia de Lenguas». En esencia, establece dos grandes princi-
pios. El primero, que en la primera enseñanza, entendiendo por ella la Educación 
Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria, el aprendizaje de la lectoescritura 
se hará en la lengua materna del alumno; serán los padres o tutores del alumno los 
que deberán indicar explícitamente cuál es ésta en el momento en que el alumno 
ingrese en P-3 mediante un formulario que se incluirá en su expediente; se reco-
noce la potestad de los padres de decidir que su hijo o hija sea escolarizado en la 
lengua de su elección, aunque no sea la materna del niño. El segundo, que, a partir 
del tercer curso de Educación Primaria, cuando ya la lectoescritura se puede con-
siderar plenamente adquirida, el tiempo lectivo será distribuido prescriptivamente 
en un 25% de catalán, un 25% de castellano y un 25% de inglés, quedando el otro 
25% reservado para que el centro educativo, a través de su proyecto educativo y su 
proyecto lingüístico, puedan destinarlo a reforzar aquel idioma o idiomas que crean 
más conveniente, siempre teniendo en cuenta la necesidad de intensificar, en clave 
compensatoria, el aprendizaje del idioma que tenga poca presencia en la población, 
o en el barrio si ésta es grande, en que se encuentre el centro educativo. Merced a 
ello, una escuela situada en un ambiente muy castellanohablante de una ciudad del 
Área Metropolitana de Barcelona podría dedicar ese 25% libre a más horas lectivas 
en catalán, y del mismo modo en un pueblo de una comarca muy catalanohablante 
esas horas podrían destinarse al castellano con el que esos niños tienen muy poco 
contacto cotidiano; en lugares donde no se den situaciones lingüísticas tan marca-
das, los porcentajes podrían subir hasta un 33% para cada uno de los tres idiomas.

V
En consonancia con la extensión universal del Programa Trilingüe de Alternan-

cia de Lenguas, el idioma inglés pasa a ser la primera lengua extranjera de todos los 
centros educativos de Cataluña.
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VI
Para poner en práctica estos cambios es fundamental el concurso de los docen-

tes, que deben capacitarse para impartir sus materias en cualquiera de los tres idio-
mas, también en inglés. Actualmente es solo una fracción de los docentes los que 
pueden hacerlo, aunque su número exacto es imposible de conocer al no constar esta 
información en su expediente personal y al no existir ninguna operación estadística 
que lo estudie. Es, por tanto, fundamental poner en marcha un Programa de Capa-
citación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes, que les permitirá conseguir el 
nivel requerido de dominio de dicho idioma, asimilado al C1 del Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Este programa pretende que la mayor parte de docen-
tes sea capaz de impartir sus materias en inglés, cuando así lo prevea el proyecto 
lingüístico de centro, en un plazo no superior a los cinco años a partir del momento 
de aprobación de esta proposición de ley. Para ello, arbitra una serie de medidas que 
deben hacerlo posible: (a) la exención temporal, manteniendo su remuneración ín-
tegra, de parte de su jornada laboral para asistir a cursos de capacitación en inglés, 
incluyendo la posibilidad del disfrute de un curso académico sabático para realizar 
una estancia prolongada en algún país anglófono; (b) la introducción de un nuevo 
complemento retributivo, de carácter permanente, para los docentes que hayan acre-
ditado dicho conocimiento; y (c) la implantación del perfil lingüístico en inglés, que 
señalaría para qué puestos de trabajo docentes es requisito imprescindible estar en 
posesión del C1 de inglés.

Asimismo, se establece que, pasados los cinco años de tiempo que se considera 
razonable para la adquisición del nivel de conocimiento C1, será requisito impres-
cindible acreditarlo para acceder a la función pública docente y a la profesión do-
cente en centros de titularidad privada.

Finalmente, se garantiza que la no adquisición y acreditación del nivel de cono-
cimiento C1 en lengua inglesa no podrá ser motivo para la pérdida de la condición 
de funcionario público docente.

VII
Asimismo, esta proposición de ley busca terminar con otro abuso que el tiempo 

ha consolidado, como es que el programa de inmersión lingüística forzosa en cata-
lán no admite la más mínima excepción ni exención, nunca y de ningún tipo. En este 
aspecto se diferencia del régimen lingüístico presente en Quebec, el cual permite, 
con ciertas condiciones, la escolarización en inglés para determinados perfiles de 
alumnos. A causa de ello, los alumnos de nacionalidad española que se trasladan a 
vivir a Cataluña procedentes de otras Comunidades Autónomas deben enfrentarse, 
desde el primer día de clase, con unas clases impartidas casi exclusivamente en ca-
talán, sin apoyo de ningún tipo, como si por ensalmo la pudiesen aprender solos, ya 
que las aulas de acogida y mecanismos similares se reservan para los que proceden 
del extranjero.

Se trata de una situación sumamente injusta, que con toda seguridad afecta de 
manera muy negativa al rendimiento escolar de estos alumnos, además de actuar 
de desincentivo a la movilidad interior de las familias españolas. Por este motivo, la 
proposición de ley establece que los niños que posean ciudadanía española tendrán 
el derecho, si así lo desean, a cursar todas las asignaturas en lengua castellana en el  
primer curso académico completo posterior a su empadronamiento en un munici-
pio catalán. A lo largo de ese curso, el alumno recibirá una formación intensiva de 
lengua catalana, que le permitirá incorporarse en su segundo curso académico en 
Cataluña al régimen de escolarización ordinario con plenas garantías de aprovecha-
miento. A tal efecto, el Departamento de Educación creará unidades de estas carac-
terísticas, si así lo piden como mínimo cinco alumnos, al menos en cada capital de 
comarca.
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VIII
Un último aspecto que aborda esta proposición es la necesidad imperiosa de con-

tar de datos que permitan evaluar la influencia de la lengua materna en los resultados 
escolares de los alumnos. Esta cuestión ha sido cuidadosamente esquivada por los 
estudios de evaluación que llevan a cabo los diferentes organismos, propios del De-
partamento y externos a él. Ante esta rara coincidencia de criterios, puede parecer 
que no tienen interés en investigar una cuestión que podría dar lugar a la inquietante, 
e indeseada, conclusión de que los alumnos de lengua materna castellana obtienen 
peores resultados académicos que los de lengua materna catalana. Así pues, con la 
intención de llenar este vacío, la proposición de ley prescribe que, en cualquier meca-
nismo de evaluación del alumnado, sea de exámenes ordinarios, sea de evaluaciones 
extraordinarias del tipo de las pruebas de competencias básicas, sea de las Pruebas 
de Acceso a la Universidad, quede reflejado el idioma materno del alumno y este 
factor sea incluido en la explotación estadística de los datos. 

IX
Esta proposición de ley se articula como una reforma de las dos leyes de ámbito 

autonómico que regulan el uso de los idiomas oficiales en las actividades de ense-
ñanza: la Ley 1/1998 de Política Lingüística y la Ley 12/2009 de Educación.

Proposición de ley de implantación del Programa Trilingüe de Alternancia 
de Lenguas y del Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa 
para Docentes

Artículo 1. Supresión del artículo 15 de la Ley 12/2009 de Educación
Se suprime el artículo 15 de la Ley 12/2009 de Educación, sobre programas de 

inmersión lingüística.

Artículo 2. Adición de unos nuevos apartados 2 bis y 2 ter al artículo 10 
de la Ley 12/2009 de Educación
Se añaden unos nuevos apartados 2 bis y 2 ter al artículo 10 de la Ley 12/2009 

de Educación, en los siguientes términos: 
«2 bis. Los alumnos de nacionalidad española que ganen vecindad administra-

tiva en un municipio catalán podrán cursar el primer curso posterior a su empa-
dronamiento en un régimen singular temporal en el que todas las materias serán 
impartidas en lengua castellana, salvo la de lengua inglesa y la de lengua catalana. 
Respecto de esta última, dichos alumnos recibirán durante ese curso una formación 
intensiva, que podrá extenderse fuera del horario lectivo, que garantice una com-
petencia suficiente de catalán que les permita incorporarse al régimen ordinario al 
siguiente curso.»

«2 ter. A efectos de hacer posible lo establecido por el apartado anterior, la 
Administración educativa creará unidades adscritas a dicho régimen singular tem-
poral si así lo solicitan un mínimo de cinco alumnos en, al menos, cada capital de 
comarca. El derecho que ostentan estos alumnos no estará en ningún caso sujeto a 
autorización o cualquier otra posible condición por parte de la Administración edu-
cativa.»

Artículo 3. Modificación del artículo 11 de la Ley 12/2009 de Educación
Se modifica el artículo 11 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes tér-

minos: 
Artículo 11. El catalán, el castellano y el inglés, lenguas vehiculares y de apren-

dizaje
«1. El catalán, el castellano y el inglés son las lenguas normalmente utilizadas 

como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo.
2. Las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el material di-

dáctico y los libros de texto, así como las actividades de evaluación de las áreas, las 



BOPC 314
23 de maig de 2022

3.01.02. Proposicions de llei 22

materias y los módulos del currículo, deben ser normalmente en catalán, castellano 
o inglés, excepto en el caso de las materias de lengua y literatura catalanas, lengua 
y literatura castellanas y de lengua inglesa, y sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 12 y 14.

3. Los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos clase distintos 
en razón de su lengua habitual, salvo en el caso del régimen singular al que se refie-
re los apartados 2 bis y 2 ter del artículo 10.»

Artículo 4. Adición de un artículo 11 bis a la Ley 12/2009 de Educación
Se añade un nuevo artículo 11 bis de la Ley 12/2009 de Educación, en los si-

guientes términos: 
11 bis. Aprendizaje de la lectoescritura en la lengua materna o de elección
«1. Los niños tienen derecho a aprender la lectoescritura en su lengua materna, 

ya sea ésta el catalán o el castellano, en la primera enseñanza, entendiendo por ésta 
la que se extiende por todo el segundo ciclo de Educación Infantil y el primer ciclo 
de Educación Primaria. La Administración ha de garantizar este derecho y poner 
los medios necesarios para hacerlo efectivo.

2. Los padres o tutores del alumno deberán indicar antes del inicio del segundo 
ciclo de Educación Infantil: (a) cuál es la lengua materna del alumno, debiendo que-
dar esta información recogida en el expediente del alumno; y (b) en cuál de los dos 
idiomas oficiales, catalán o castellano, desean que el alumno realice el aprendizaje 
de la lectoescritura.

3. El derecho que ostentan estos alumnos al aprendizaje de la lectoescritura en 
lengua materna no estará en ningún caso sujeto a autorización o cualquier otra po-
sible condición por parte de la Administración educativa.

Artículo 5. Modificación del artículo 12 de la Ley 12/2009 de Educación 
Se modifica el artículo 12 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes 

términos: 
12. Lenguas extranjeras
«1. La lengua inglesa pasa a ser lengua vehicular y de aprendizaje de todos los 

centros educativos de Cataluña, con el objetivo de que los alumnos adquieran las 
competencias de entenderla, leerla, hablarla y escribirla.

2. El proyecto lingüístico debe determinar, de acuerdo con las prescripciones del 
Departamento, qué lengua extranjera se imparte como segunda lengua extranjera.» 

Artículo 6. Adición de un artículo 13 bis a la Ley 12/2009 de Educación
Se añade un nuevo artículo 13 bis de la Ley 12/2009 de Educación, en los si-

guientes términos: 
«1. Los maestros y los profesores de todos los centros deben acreditar su conoci-

miento de la lengua inglesa a un nivel equivalente al C1 del Marco Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas.

2. Al efecto de conocer cuál es el nivel de conocimiento de la lengua inglesa de 
los maestros y profesores, les será requerido que acrediten el nivel que poseen, sea 
cual fuere, información que se añadirá a su expediente personal.

3. El Departamento de Educación pondrá en marcha un Programa de Capaci-
tación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes con el objetivo de que la adquisi-
ción y acreditación del nivel de conocimiento de la lengua inglesa a un nivel equiva-
lente al C1 se complete en el plazo de cinco años.

4. La adquisición y acreditación del C1 de lengua inglesa dará derecho a la per-
cepción de un complemento retributivo específico permanente.

5. El Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes pre-
verá la adopción de medidas de flexibilización de la jornada laboral de los docentes, 
que incluirán la reducción de ésta parcial o totalmente, durante un tiempo no supe-
rior a un año, con el mantenimiento íntegro de sus retribuciones.
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6. La relación de puestos de trabajo de los centros docentes determinará para 
qué plazas será imprescindible la acreditación de un perfil lingüístico equivalente al 
nivel equivalente al C1.

7. La no consecución de la adquisición y acreditación del nivel de conocimiento 
de la lengua inglesa a un nivel equivalente al C1 no podrá significar, en ningún caso, 
ni la pérdida de la condición de funcionario público docente, ni la imposibilidad de 
ocupar un puesto de trabajo docente.»

Artículo 7. Adición de un artículo 13 ter a la Ley 12/2009 de Educación
Se añade un nuevo artículo 13 ter de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguien-

tes términos: 
Artículo 13 ter. Obligación de acreditación previa del C1 para acceder a la fun-

ción pública docente
«1. Transcurridos los cinco años que la presenta Ley da para que los maestros 

y los profesores adquieran y acrediten un nivel de conocimiento de la lengua ingle-
sa equivalente al C1, el acceso a la función pública docente exigirá la acreditación 
previa de tal nivel a todos los aspirantes».

Artículo 8. Adición de un artículo 13 quater a la Ley 12/2009 de 
Educación
Se añade un nuevo artículo 13 quater de la Ley 12/2009 de Educación, en los 

siguientes términos: 
«1. En cualquier evaluación del alumnado, bien de exámenes ordinarios, bien de 

evaluaciones extraordinarias del tipo de las pruebas de competencias básicas, bien 
de Pruebas de Acceso a la Universidad, deberá constar cuál es la lengua materna 
del alumno, dato que deberá ser puesto a disposición de los evaluadores y de los in-
vestigadores, tanto de la Administración educativa como externos a ella, para per-
mitirles la explotación estadística de los datos de esta variable.»

Artículo 9. Modificación del artículo 14 de la Ley 12/2009 de Educación
Se modifica el artículo 14 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes tér-

minos: 
«1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públicos 

deben elaborar, como parte del proyecto educativo, un proyecto lingüístico que en-
marque el tratamiento de las lenguas en el centro.

2. El proyecto lingüístico de centro distribuirá prescriptivamente el uso del tiem-
po lectivo en un 25% en lengua catalana, un 25% en lengua castellana y un 25% en 
lengua inglesa. El restante 25% quedará libre, a disposición del centro, para desti-
narlo a ser impartido en el idioma o idiomas que prefiera.

3. Las materias de lengua y literatura catalanas, lengua y literatura castellanas 
y lengua inglesa se impartirán en los respectivos idiomas.

4. Los niños y sus padres deberán conocer, antes del inicio del curso, en qué idio-
ma se impartirá cada materia. La elección que haya realizado el proyecto lingüísti-
co de centro deberá ser mantenida a lo largo de todo el curso.

5. El proyecto lingüístico debe incluir los aspectos relativos a la enseñanza y al 
uso de las lenguas en el centro, entre los cuales deben figurar en cualquier caso los 
siguientes: 

a) El tratamiento del catalán, el castellano y el inglés como lenguas vehiculares 
y de aprendizaje.

b) El proceso de enseñanza y de aprendizaje del catalán, el castellano y el inglés.
c) Las distintas opciones respecto de las segundas lenguas extranjeras.
d) Los criterios generales para las adecuaciones del proceso de enseñanza de 

las lenguas, tanto global como individualmente, a la realidad sociolingüística del 
centro.
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e) La continuidad y la coherencia educativas, en cuanto a usos lingüísticos, en 
los servicios escolares y en las actividades organizadas por las asociaciones de ma-
dres y padres y alumnos.»

Artículo 10. Modificación del artículo 16 de la Ley 12/2009 de Educación
Se modifica el artículo 16 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes tér-

minos: 
Artículo 16. El catalán y el castellano, lenguas de la Administración educativa
«1. El catalán y el castellano, como lenguas cooficiales de Cataluña, lo son tam-

bién de la Administración educativa y de los centros docentes en todas sus comuni-
caciones y actividades, lectivas y no lectivas.

2. La Administración educativa y los centros docentes expedirán de oficio toda la 
documentación académica en ambos idiomas oficiales.

3. Las lenguas no oficiales pueden utilizarse en las comunicaciones para la aco-
gida de las personas recién llegadas. En este caso, los escritos deben acompañar-
se del texto original en catalán y en castellano, siendo ambas versiones igualmente 
auténticas.»

Artículo 11. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la 
Ley 12/2009 de Educación
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la Ley 12/2009 de Educación, 

en los siguientes términos: 
Artículo 18. Uso y fomento del catalán y el castellano
«1. Con la finalidad de hacer presente el carácter vehicular del catalán y el cas-

tellano en las manifestaciones culturales públicas, en los centros educativos públi-
cos y en los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos el catalán y 
el castellano han de ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades de 
proyección externa.

2. Para conseguir la cohesión social y la continuidad educativa en la enseñan-
za y el uso del catalán y el castellano, los centros educativos públicos y los centros 
educativos privados sostenidos con fondos públicos deben coordinar sus actuacio-
nes con las instituciones y entidades del entorno.»

Artículo 12. Adición de unos nuevos apartados r y s al artículo 2 de la 
Ley 12/2009 de Educación
Se añade un nuevo apartado r del artículo 2 de la Ley 12/2009 de Educación, en 

los siguientes términos: 
«r) El respeto a la lengua materna de los alumnos.
s) El aprendizaje de la lectoescritura en la lengua oficial materna del alumno o 

de elección de sus padres o tutores.»

Artículo 13. Modificación del artículo 20 de la Ley 1/1998 de Política 
Lingüística
Se modifica el artículo 20 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, en los si-

guientes términos: 
Artículo 20. Lenguas de la enseñanza
«1. El catalán, el castellano y el inglés son lenguas de la enseñanza en todos los 

niveles y modalidades educativos.
2. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del catalán, el cas-

tellano y el inglés el vehículo de expresión normal en sus actividades docentes, y 
del catalán y el castellano en sus actividades administrativas, tanto internas como 
externas.»
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Artículo 14. Modificación de los apartados 1, 3, 4, 6 y 8 del artículo 21 
de la Ley 1/1998 de Política Lingüística
Se modifica el aparatado 1 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüís-

tica, en los siguientes términos: 
Artículo 21. Enseñanza no universitaria
«1. El catalán, el castellano y el inglés deben utilizarse normalmente como len-

guas vehiculares y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria.»

Se modifica el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-
ca, en los siguientes términos: 

«3. La enseñanza del catalán, el castellano y el inglés deben tener garantizada 
una presencia adecuada en los planes de estudio, nunca inferior a un 25% del tiem-
po lectivo cada una de ellas, de forma que todos los niños, cualquiera que sea su len-
gua habitual al iniciar la enseñanza, han de poder utilizar normal y correctamente 
las dos lenguas oficiales y la lengua inglesa al final de la educación obligatoria.»

Se modifica el apartado 4 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-
ca, en los siguientes términos: 

«4. En la enseñanza posobligatoria la Administración educativa ha de fomentar 
políticas de programación y docencia que garanticen el perfeccionamiento del cono-
cimiento y uso de las dos lenguas oficiales y del inglés a fin de que todos los jóvenes 
adquieran el bagaje instrumental y cultural propio de estas enseñanzas.»

Se modifica el apartado 6 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-
ca, en los siguientes términos: 

«6. No puede expedirse el título de Graduado en Educación Secundaria a ningún 
alumno que no acredite los conocimientos orales y escritos de catalán, castellano e 
inglés propios de esta etapa».

Se modifica el apartado 8 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-
ca, en los siguientes términos: 

«8. El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña 
debe recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán. Los alumnos 
de nacionalidad española procedentes de otras Comunidades Autónomas tendrán 
el derecho a ser escolarizados en un régimen singular temporal en el curso escolar 
siguiente a su empadronamiento en un municipio catalán hasta que adquieran un 
conocimiento suficiente del catalán que les permita integrarse en el régimen ordi-
nario.» 

Artículo 15. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la 
Ley 1/1998 de Política Lingüística
Se modifica el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-

ca, en los siguientes términos: 
Artículo 24. El profesorado
«1. El profesorado de los centros docentes de Cataluña de cualquier nivel de la 

enseñanza no universitaria debe conocer las dos lenguas oficiales y estar en condi-
ciones de poder hacer uso de las mismas en la tarea docente. Asimismo, debe acre-
ditar el equivalente del nivel C1 de lengua inglesa para ser capaz de impartir sus 
materias en este idioma.»

Se modifica el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 1/1998 de Política Lingüísti-
ca, en los siguientes términos: 

«2. Los planes de estudio para los cursos y los centros de formación del profeso-
rado deben ser elaborados de forma que el alumnado logre la plena capacitación en 
las dos lenguas oficiales y en lengua inglesa, de acuerdo con las exigencias de cada 
especialidad docente.»
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Disposición final primera. Desarrollo reglamentario
El Gobierno de la Generalitat desarrollará reglamentariamente, en el plazo 

máximo de tres meses, la normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Generalitat de Cataluña, a excepción de las medidas que supongan un aumento 
de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto vigente, 
que no entrará en vigor, en la parte que suponga afectación presupuestaria, hasta el 
ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de esta normativa.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 54333).
Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-00434/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 54334 ).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari 
de Cardó
250-00616/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la situació de sequera
250-00619/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre les zones de baixes emissions
250-00620/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció 
respiratòria del Cos de Bombers
250-00622/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00624/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster 
universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes
250-00625/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre la memòria de Gustau Muñoz 
i les víctimes del franquisme i el postfranquisme
250-00628/13

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre el desarmament nuclear i el Tractat 
sobre la prohibició de les armes nuclears
250-00629/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del tram 
de l’autovia A-2 de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla 
d’Urgell i el Segrià
250-00630/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Proposta de resolució sobre les mesures previstes 
per a la modernització de les assegurances agràries
250-00631/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador 
per a menors amb discapacitat
250-00632/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 54527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado 
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la gratuidad de las becas comedor para menores discapacitados, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Departamento de Educación publicados en un informe del Sín-

dic de Greuges del año 2020, en el 2010 existían 24.776 niños en Cataluña con ne-
cesidades educativas especiales, de los cuales 18.407 acudían a centros ordinarios y 
6.369 a centros de educación especial. En el año escolar 2020-2021 estaban censa-
dos por dicho departamento 36.846 niños con necesidades de educación especial, es 
decir 12.070 niños más, de los cuales 29.028 recibían enseñanza en centros ordina-
rios y 7.818 en centros de educación especial. Lo llamativo de estos datos es que en 
10 años con un incremento de más de 12.000 niños con necesidades especiales ape-
nas se aumentaron en 2.000 las plazas en centros educativos con enseñanza orienta-
da y especializada que estos niños requieren y que los profesionales de la educación 
y sanidad recomiendan en diversas publicaciones.

Por otra parte, las familias con niños con necesidades especiales requieren unos 
recursos humanos y económicos difíciles de cubrir con el poder adquisitivo del ca-
talán medio, por lo que se ven abocadas a un peregrinaje interminable y en la mayo-
ría de los casos, infructuoso, por las administraciones públicas en busca de ayudas 
económicas o sociales con el fin de poder hacer frente a esa situación.

La inversión del Departamento de Educación y de Derechos Sociales en estas 
personas se aleja mucho de la media española y aún más de la media europea, que-
dando del todo desprotegidos y abandonados por una administración más preocu-
pada por el adoctrinamiento lingüístico en el caso de educación y por las necesi-
dades de los menores no acompañados, en el caso de derechos sociales, que en dar 
respuesta a estas familias.
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A todo esto se suma la reciente crisis económica derivada de la pandemia pro-
vocada por el COVID19 que ha situado a Cataluña en una situación crítica en todos 
los ámbitos sociales, en especial en lo que a la infancia se refiere.

Las cifras en Cataluña ya ponían de manifiesto una importante carencia antes de 
la pandemia, ya que el 25% de los niños catalanes se encontraba en riesgo de pobre-
za extrema. No obstante, según la Mesa del Tercer Sector, en el 2021 más de un 33% 
se encuentran en esta situación. Por otra parte, en 2017 los datos revelaban, en un 
informe realizado por las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que el hambre 
oculta (la deficiencia de algunos micronutrientes por una dieta pobre e inadecuada) 
afectaba al 8% de la población infantil. Según la misma entidad, estos datos se ha-
brían triplicado los últimos años, sin tener datos fiables de la situación después del 
COVID 19.

Esto pone aún más en relevancia la necesidad de garantizar una alimentación 
correcta a los niños que asegure un desarrollo físico y mental adecuado. Aún más, 
si se trata de niños con necesidades especiales.

En el ámbito educativo existen ayudas individuales de comedor, también llama-
das becas comedor, que cubren todo o parte del coste del servicio de los centros que 
dependen de la titularidad del Departamento de Educación. Se conceden al alumna-
do que pertenece a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas y cuya 
gestión corresponde a los 41 Consejos Comarcales existentes en Cataluña, con la 
salvedad del Consorcio de Educación de Barcelona que gestiona las ayudas de los 
alumnos escolarizados en centros de la ciudad de Barcelona.

Cada año, el Departamento de Educación fija el precio máximo de la prestación 
del servicio escolar de comedor de los centros educativos de su titularidad, así como 
el importe máximo de la ayuda individual del comedor escolar. Para el curso 2021-
2022, la Resolución EDU/463/2021, de 17 de febrero, estableció un precio de 6,33 eu-
ros por alumno y día, IVA incluido.

Los últimos datos publicados por el Govern determinan que el Departament d’Edu-
cació, en el primer trimestre del curso 2021-2022, otorgó un total de 158.279 becas 
comedor, de las cuales un total de 31.308 correspondieron al 100% del coste del come-
dor; y el resto, 126.971, cubrieron el 70%.

En otro orden de cosas, el Decreto 160/1996, de 14 de mayo, por el que se regula 
el servicio escolar de comedor en los centros docentes públicos de titularidad del De-
partamento de Educación, establece en el artículo 2.b que, con carácter preceptivo, 
el Departament garantizará el servicio de comedor escolar al alumnado en centros de 
educación especial, cuando curse enseñanzas de carácter obligatorio en centros do-
centes públicos de su titularidad.

Sin embargo, en la Resolución EDU/463/2021 se resuelve en el punto 4 que, de 
manera excepcional y mediante autorización previa, los centros de educación espe-
cial o las escuelas rurales de titularidad del Departament d’Educació con un nombre 
muy reducido de alumnos que necesiten hacer uso del servicio de comedor pueden 
aumentar el precio máximo de esta prestación.

Las familias que cuentan con un menor con discapacidad, que matriculan a su 
hijo en un centro de educación especial y que deben asumir unos costes extraordi-
narios de cuidado y manutención se encuentran en una situación de grave desventaja 
ante la obligatoriedad de asumir un coste extraordinario del servicio de comedor por 
culpa de la decisión del Departament d’Educació. Actualmente, en nuestra región 
hay unos 30.266 menores, de hasta 15 años de edad, y un total de 11.946 personas 
de entre 16 y 19 años que cuentan con alguna discapacidad, según datos del Depar-
tamento de Derechos Sociales correspondientes al año 2021.

Ante semejante discriminación por parte de la Generalitat y los Consejos Co-
marcales hacia las familias que cuentan con hijos con una discapacidad en los pre-
cios de las becas comedor urge reformular las bases de la dotación presupuestaria y 
la concesión de las ayudas y poner fin a esta situación.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero: Favorecer la gratuidad del servicio de comedor a todos los menores es-

colarizados que presenten alguna discapacidad, con independencia de la titularidad 
del centro escolar en el que estén inscritos e independientemente del poder adquisi-
tivo de sus padres o tutores legales sin tener que asumir las trabas burocráticas ne-
cesarias para su solicitud.

Segundo: Suprimir el aumento del precio máximo establecido de la prestación 
de ayuda individual de comedor en los centros de educación especial o de escuelas 
rurales de titularidad del Departamento de Educación con un número reducido de 
usuarios o cuando las circunstancias especiales del alumnado o las instalaciones del 
centro así lo aconsejen.

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta; Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, 
GP VOX

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès 
Occidental
250-00633/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la falta de 
cobertura sanitaria en el Vallès Occidental, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las comarcas con menor cobertura de sus necesidades sanitarias es la del 

Vallés Occidental.
Desde que se produjera la expulsión de la red pública del Hospital General de 

Catalunya y la Clínica del Vallés en 2016 por el exconsejero Antoni Comín, la co-
marca ha visto reducida considerablemente la oferta hospitalaria existente. La eli-
minación de la cartera de recursos públicos de un centro hospitalario dotado de 297 
camas de hospitalización, bloque quirúrgico, unidades de cuidados intensivos de 
adultos y pediátrica, y bunker de radioterapia con dos aceleradores lineales, y no 
haber sido sustituido por ningún nuevo centro hospitalario en la zona ha significado 
derivar a las, ya de por sí saturadas, unidades de asistencia médica básica del Parc 
Taulí en Sabadell o de la Mutua de Terrassa.

El Hospital del Parc Taulí de Sabadell es el hospital público catalán que asu-
me una mayor proporción de población, dependiendo directamente de él más de 
500.000 ciudadanos.

En el Parc Taulí de Sabadell, por ejemplo, la espera media para visitar al urólogo 
es de 629 días, al traumatólogo 331, el retraso en las visitas para cirugía general son 
del orden de 165 días, o al digestólogo de 113. A enero de 2022, última fecha dispo-
nible en la web de CatSalut, había un total de 15.510 ciudadanos en lista de espera.
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En el Hospital de Terrassa la situación es parecida con 172 días de espera en uro-
logía, 120 en cardiología o 91 días en traumatología. La cifra total de pacientes en 
lista de espera asciende a 11.145 en este caso, así como también en la Mutua de Te-
rrassa con 142 días en cardiología, 63 en digestivo, 170 en dermatología, 57 días en 
urología o 48 días de retraso en ginecología. En el resto de especialidades la media 
se sitúa en 69 días. En este caso, este retraso afecta a 11.106 pacientes.

En el momento de la expulsión de la red pública se realizaban unos 5.700 ingre-
sos al año entre la Clínica del Vallés y en el Hospital General de Catalunya.

Pese a las promesas realizadas en su momento, lo cierto es que no ha habido 
suficiente inversión pública en la comarca del Vallés Occidental y en concreto en 
el área delimitada por las poblaciones de Rubí, Castellbisbal, Sant Cugat del Va-
llés, Cerdanyola, Montcada i Reixac y Badia del Vallés, que concentran un total de 
292.410 ciudadanos.

La comarca tiene un déficit estructural de servicios públicos sanitarios, algo que 
se ha puesto de manifiesto especialmente con ocasión de la pandemia, con la perma-
nente saturación de los servicios de urgencia, hospitalarias, diagnósticas y de aten-
ción primaria. Situación no muy diferente del resto de Cataluña, pero especialmente 
grave en este caso por la importante cantidad de población afectada.

Este déficit estructural es el causante del elevado retraso en las pruebas diagnós-
ticas o en las intervenciones quirúrgicas graves, algo que no puede ser achacado ex-
clusivamente a la situación coyuntural de la pandemia, pero que ésta ha permitido 
poner de manifiesto de forma especialmente dolorosa.

El retraso en la atención primaria y en las pruebas diagnósticas retrasa la adop-
ción de medidas terapéuticas improrrogables en enfermedades graves, sobre todo las 
derivadas de procesos oncológicos y cardiacos, que inciden en la calidad y esperan-
za de vida de muchos de nuestros convecinos.

Además de todo ello, el hecho de tener que desplazarse varias decenas de kiló-
metros y tener que soportar situaciones de saturación en las zonas de espera en los 
centros médicos reduce la calidad de vida de los ciudadanos.

Las medidas tomadas en su día en relación a la expulsión de la red pública no 
han venido acompañadas de medidas que sustituyan estos servicios, no habiéndose 
materializado las promesas realizadas en su día por el exconsejero Comín en me-
joras constatables por la ciudadanía y habiéndose enquistado la situación de satura-
ción de los centros públicos.

En el 2016, el pleno de Sant Cugat del Vallés aprobó una moción instando al De-
partament de Salut a la construcción de un hospital de referencia de proximidad y 
pedía valorar nuevamente la iniciativa, presentada en el ya lejano 2010, de construir 
el hospital de Rubí, Vicente Ferrer.

Esa fue una iniciativa presentada por la exconsejera Geli, promesa que se suma 
al resto de promesas incumplidas, pese incluso a la recepción de cuantiosos fondos 
europeos que bien podrían dedicarse a este concepto.

También estaría anunciada la construcción del Hospital Ernest Lluch, promesa 
esta vez de la exconsejera Alba Vergés que en diciembre de 2020 ya reconocía que 
tenía que dar respuesta «a las necesidades actuales y futuras de envejecimiento de 
la población del territorio y acompañamiento a un número cada vez más creciente 
de enfermos crónicos». El Govern ha justificado la necesidad del nuevo centro por la 
«elevada presión asistencial» que gestiona el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Bar-
celona) y la falta de otros recursos en el territorio; y ha asegurado que el hospital 
también permitirá descongestionar los otros centros de la zona y dar una cobertura 
más amplia y de proximidad.

El actual consejero de Salut, Josep Maria Argimon, ha vuelto a prometer la en-
trada en servicio del Ernest Lluch y, en cambio, ha asegurado en declaraciones pú-
blicas que no está prevista la construcción del Vicente Ferrer.
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En la actualidad, por lo tanto, una población de más de 300.000 personas sufre 
las consecuencias de una mala planificación sanitaria, con unos recursos claramen-
te saturados como el propio departamento de Salut reconoce y que, a corto y medio 
plazo, no ofrece alternativas de mejora, ni asistencial ni de proximidad a las pobla-
ciones afectadas.

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. Iniciar la construcción del Hospital Ernest Lluch antes de seis meses desde 

la fecha de la aprobación de esta propuesta de resolución, y su puesta en funciona-
miento antes del 2024.

2. Aprobar e iniciar la construcción del Hospital Vicente Ferrer en Rubí antes de 
seis meses desde la fecha de la aprobación de esta propuesta de resolución.

3. Mientras no se incremente la oferta de atención hospitalaria, negociar con las 
empresas propietarias del Hospital General de Catalunya y de la Clínica del Vallés 
un convenio transitorio que devuelva el servicio de atención sanitaria que ofrecían 
antes de la expulsión de la red pública del año 2016 hasta que el servicio no quede 
cubierto con la construcción y puesta en servicio de los dos hospitales de referencia 
de proximidad de la comarca del Vallés Occidental, Ernest Lluch y Vicente Ferrer.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre 
el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana 
sobre la retribució dels escrits del torn d’ofici i de justícia gratuïta 
presentats en català
250-00634/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 54834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la modificación del convenio suscrito 
entre el Departamento de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana en virtud 
del cual se abona una cantidad superior por los escritos del turno de oficio y de jus-
ticia gratuita presentados en catalán, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departamento de Justicia tiene suscrito con el Consell de la Advocacia Ca-

talana un convenio para financiar los escritos del turno de oficio y de justicia gra-
tuita que se presenten redactados en catalán en los juzgados. Para 2022, además, 
la cantidad que se abona por los escritos presentados en catalán se incrementa pa-
sando de los 14 a los 20 euros para cada escrito en lengua catalana, respecto del 
mismo escrito presentado en castellano. Este convenio está dotado con la cuantía 
de 233.200 euros.

Abonar una cantidad económica superior de hasta 20 euros a los profesionales 
que asisten el turno de oficio por el mero hecho de que un escrito esté redactado en 
una de las dos lenguas cooficiales supone una discriminación injustificada respecto 
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de aquellos profesionales que utilicen libremente la otra lengua cooficial. Esta dis-
criminación ataca directamente el principio de igualdad consagrado en el artículo 
14 de la Constitución española y se encuentra, además, prohibida por el artículo 32 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece que todas las personas tienen 
derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Por tanto, la Administra-
ción no puede hacer derivar efectos jurídicos o económicos distintos en función de 
la lengua empleada.

Asimismo, puede suponer también un atentado contra el principio de tutela judi-
cial efectiva establecido en el artículo 24.1 de la Constitución, toda vez que el lícito 
y comprensible interés económico del abogado en ganar algo más en cada actuación 
profesional podría motivar que éste presente los escritos en catalán sin que su clien-
te así lo quiera o lo consienta o tenga dificultades de comprensión de dicha lengua, 
lo que claramente iría en perjuicio de sus intereses procesales y, en definitiva, de la 
tutela judicial efectiva.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Modificar el convenio suscrito entre el Departamento de Justicia y el Consejo 

de la Abogacía Catalana en el sentido de suprimir el incremento económico que se 
abona por los escritos presentados en catalán y acordar que, en lo sucesivo se abone 
la misma cantidad por los escritos presentados en catalán o en castellano en condi-
ciones de plena igualdad.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Avançar, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la sobremedica-
ció de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’excessiva prescripció de fàrmacs a persones amb discapacitat intel·lectual, so-

vint sense comptar amb l’existència d’un diagnòstic que la justifiqui, és una realitat 
que a dia d’avui es continua donant a la nostra societat.

Segons l’estudi Health indicators in intellectual developmental disorders: The 
key findings of the POMONA-ESP project, en el qual han participat 953 persones 
amb discapacitat intel·lectual d’arreu de l’Estat, el 83.8% de la mostra estava prenent 
medicació, amb una mitja de 3.54 fàrmacs al dia. El 46.4% de les persones prenien 
4 o més fàrmacs diàriament i el 16.2% prenien 7 o més medicaments.
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L’estudi també mostra que el 72.8% dels participants prenia medicació psicotrò-
pica amb una mitja de 2.2 medicaments per persona, mentre que el 25% dels en-
questats prenien 4 o més medicaments d’aquest tipus de manera diària, essent els 
més utilitzats els antipsicòtics (21%) comparat amb la població general.

Aquestes xifres posen de manifesta l’existència de pràctiques que comporten 
important problemes sanitaris com riscos associats a prescripcions sense indicació 
clínica, al tractament a llarg termini i a les interaccions entre medicaments, a l’ús 
de psicotròpics com a mesura de control conductual o a l’absència de seguiment 
psiquiàtric.

Les guies i estudis internacionals mostren que després d’un ús a llarg termini és 
possible suspendre totalment els antipsicòtics en un 25-46,5% de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i aconseguir una reducció de la dosi 
de més del 50% en un 11-19% més dels individus.

El passat 19 de gener del 2022, la Fiscalia General del Estado va emetre la Ins-
trucció 1/2022 sobre l’ús de mitjans de contenció mecànics o farmacològics en uni-
tats psiquiàtriques o de salut mental i centres residencials i/o sociosanitaris de per-
sones grans i/o amb discapacitat, en la qual s’insta al Ministerio Fiscal a reforçar 
l’atenció davant les situacions de vulneració dels drets de col·lectius especialment 
vulnerables a través d’aquestes pràctiques de contenció.

Una de les línies estratègiques del Departament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya és l’abordatge de la política farmacèutica i del medicament d’una forma in-
tegral i integrada a la resta del sistema sanitari i sectors productius, per millorar els 
resultats en salut i fomentar l’ús racional, segur, eficaç i eficient dels medicaments.

El Pla de Salut 2021-2025 recull la importància de la integració i la coordinació 
de les activitats d’atenció terapèutica i farmacèutica per tal d’optimitzar la utilitza-
ció de medicaments i el seguiment farmacoterapèutic, incloent en els contractes de 
gestió indicadors per reduir els problemes potencials de seguretat relacionats amb els 
medicaments en els pacients crònics, els pacients d’edat avançada i els polimedicats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reduir la sobremedicació de les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i 

del desenvolupament (TEA).
2. Identificar potencials incidències de prescripció en la sobremedicació de les 

persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i del desenvolupament (TEA).
3. Potenciar la revisió clínica del pla de medicació de les persones amb discapa-

citat intel·lectual (DI) i del desenvolupament (TEA).
4. Evitar els problemes de seguretat relacionats amb la medicació.
5. Eliminar les prescripcions psicofarmacològiques sense diagnòstics psiquià-

trics que les justifiquin.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Assumpta 

Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores a Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llevadora és la professional indicada pel control, seguiment i atenció al part 

de les gestants de baix i mig risc; assessorament i suport a les gestants d’alt i molt alt 
risc i la referent principal en la salut sexual i reproductiva de les dones.

La manca de professionals derivada de la manca de formació des de 1987 –quan 
els estudis de llevadora es varen unificar amb la formació d’infermeria– fins 1995 
–que finalitza la primera promoció de llevadores formades pel sistema de residèn-
cia– va comportar la desaparició de la figura de les llevadores dintre del sistema 
sanitari i la pèrdua de competències professionals que van assumir altres professio-
nals sanitaris.

El desplegament de la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i l’aparició de no-
ves especialitats lligades a la infermeria fa que l’oferta d’accés a la FSE des de 2010 
augmenti en un 214%. No obstant, aquest augment no es reflecteix en l’oferta forma-
tiva de l’especialitat de llevadora, que ha experimentat una disminució de les places 
ofertades als darrers anys.

A banda de la deficient oferta formativa, s’observa una gran proporció de resi-
dents d’altres CC.AA que realitzen la seva formació a les Unitats Docents catalanes 
i, posteriorment, tornen a les seves poblacions d’origen un cop finalitzada la forma-
ció (superant el 50% dels casos).

L’any 2021 es va graduar la 30a promoció d’infermeres especialistes en Infer-
meria Obstètrica-Ginecològica, i en els propers anys es jubilaran les llevadores for-
mades a les darreres promocions abans de la suspensió de la formació el 1987.

Actualment hi ha un total de 1480 llevadores a Catalunya. Segons dades de l’As-
sociació Catalana de Llevadores, el 2022 es podrien jubilar 190 llevadores del siste-
ma sanitari català, i es formaran 73 LIIR, cobrint un 38.4% de les places jubilades. 
Si no s’augmenta el nombre de places de llevadores acreditades, el 2026 es podrien 
cobrir el 53% de les places que es jubilaran.

La mancança de llevadores posa en risc la seguretat de les dones i de les criatu-
res; el respecte a la fisiologia de l’embaràs, del naixement, del postpart i el suport 
de l’alletament matern; el desplegament de les diferents opcions de la maternitat; el 
respecte al a presa de decisions autònomes informades de les dones i les seves famí-
lies; l’atenció dels Drets Sexuals i Reproductiu de les persones amb diversitat sexual 
i gènere entre d’altres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ofertar totes les places acreditades de llevadores dels hospitals catalans que 

en disposin.
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2. Acreditar una plaça de llevadora més a l’any durant el període 2023-2028, su-
posant un increment de 26 places ofertades anualment implicant que passarien de 
76 a 100 places.

3. Realitzar les gestions pertinents amb el Ministeri de Sanitat del Govern d’Es-
panya per acreditar amb places de llevadores els hospitals d’entre 400 i 1000 parts/
any que no hi tenen acreditades, suposant un augment anual d’11 places fins el 2028.

4. Augmentar l’oferta de places de llevadores als hospitals acreditats en l’actua-
litat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, Elena Díaz Torrevejano, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències 
estructurals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya
250-00637/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estructu-
rals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, entitat autònoma dins l’organi-

grama del Departament d’Interior, té encomanada la formació dels membres dels 
serveis de seguretat públics o privats, de prevenció i extinció d’incendis i de sal-
vaments, d’emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció am-
bientals. A més li correspon també la creació, la gestió, la difusió i l’aplicació del 
coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius profes-
sionals indicats en línies anteriors.

L’Institut ocupa un recinte de 17 hectàrees i compta amb 10 edificis, espais ex-
teriors i pàrquing per a alumnes. L’Edifici E correspon a un pavelló poliesportiu de 
dimensions considerables amb camps de futbol sala i bàsquet, tatamis, vestuaris i 
altres serveis. Aquest pavelló i l’activitat física que en ell es desenvolupa és fona-
mental per a la formació del personal que poc després servirà a la ciutadania. És per 
aquesta raó que cal procedir regularment a les revisions de manteniment oportunes 
perquè estigui en un estat òptim quan es faci servir.

És en dies plujosos quan s’observa una manca de manteniment en aquesta ins-
tal·lació esportiva. Les deficiències estructurals en el sostre, probablement com a 
conseqüència del pas del temps, produeixen goteres al pavelló, fet que comporta 
un perill important de lesió per als alumnes que fan activitat física en aquesta ins-
tal·lació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir, de manera urgent, a l’ar-

ranjament de les deficiències estructurals del pavelló de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00638/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 55004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para iniciar las obras del nuevo 
Hospital Josep Trueta en Gerona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Sa-
lut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde antes de la pandemia por COVID-19, la sanidad catalana ha venido su-

friendo el abandono y el desinterés por parte de los distintos gobiernos que se han 
sucedido en los últimos 10 años y que han estado a cargo de velar por la salud de 
todos los catalanes. La situación actual no es más que el continuo deterioro de los 
centros sanitarios, los cierres de quirófanos, de camas hospitalarias y los recortes 
en los salarios de los sanitarios que repercuten directamente sobre la salud de la 
ciudadanía. Esta situación lleva recibiendo recurrentes críticas y protestas por parte  
de los profesionales y usuarios del sector de la sanidad pública catalana, alertando de  
que, de no remediarse con celeridad, se llegará al colapso sanitario en Cataluña.

Lamentablemente, los problemas que lleva padeciendo la sanidad pública care-
cen de perspectiva de resolución a juzgar por las políticas sanitarias que se están 
llevando a cabo. La cronificación de la falta de inversión refleja la inviabilidad de 
que varios centros sanitarios en todo el territorio catalán se acampen a las necesi-
dades para dar respuesta a la ciudadanía. A pesar de que, en el año 2022, se le haya 
dotado con 11.163.106.099,46 euros a la Consejería de Salud, todavía no ha iniciado 
varios procesos necesarios como los del aumento de las plantillas sanitarias en de-
terminados centros que son requeridos ni la adecuación de las instalaciones centros 
sanitarios.

Es el caso del Hospital universitario Doctor Josep Trueta, en la provincia de Ge-
rona, gestionado por el Instituto Catalán de la Salud. Este hospital ofrece actualmen-
te asistencia especializada a una población potencial aproximada de 800.000 per-
sonas. Por otra parte, supone a ser el hospital de referencia de siete Áreas de Salud 
(Bañolas, Celrá, Gerona 1, Gerona 2, Gerona 3, Gerona 4, y Sarriá de Ter) con una 
población aproximada de 160.000 personas según el último censo realizado.

Desde el año 2014, el Hospital Josep Trueta está pendiente de comenzar las obras 
del nuevo hospital, reclamado incluso desde años antes por los gerundenses y profe-
sionales sanitarios de la zona y del propio centro. Ese mismo año, en el Parlamento 
de Cataluña se presentó una moción que contó con el respaldo de una amplia ma-
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yoría parlamentaria, en la que se proponía una iniciativa para la construcción de un 
nuevo hospital en una nueva ubicación. Se incidió en esta propuesta, en la necesidad 
de emplazar el nuevo centro, con fácil accesibilidad a la autopista AP-7 así como de 
otras vías importantes con el fin de facilitar el acceso a los servicios de emergencia 
y a los pacientes de toda la demarcación, sobre todo la Garrotxa y el Alt y el Baix 
Empordà.

En el año 2016, tras las continuas quejas de la población afectada, el Ayunta-
miento de Gerona ofreció 100.000 metros cuadrados al Departamento de Salud para 
comenzar las obras de este nuevo complejo. El objetivo de esta cesión era facilitar 
las correspondientes tramitaciones burocráticas y judiciales con el fin de acelerar el 
proceso de obra y, por tanto, atender con la mayor celeridad las necesidades de salud 
de los ciudadanos de la Provincia de Gerona y todas las comarcas colindantes que de 
este centro dependen por ratio.

En agosto de 2020, el entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, ac-
tualmente inhabilitado, el Sr. Quim Torra, inauguró el inicio de las obras del nuevo 
Hospital Trueta. Pese a esto, aún no han comenzado las obras, suponiendo este he-
cho uno de los muchos actos de maquillaje político al que los separatistas nos tienen 
acostumbrados.

Mientras, los profesionales del Hospital Doctor Josep Trueta continúan denun-
ciando el estado de sobresaturación del complejo, haciendo hincapié, tanto al déficit 
de personal sanitario como a la situación de envejecimiento de las estructuras y del 
material técnico que se encuentra obsoleto, dificultando el trabajo de los profesiona-
les y limitando la respuesta sanitaria que los gerundenses se merecen.

Pese a que el propio consejero de Salud, Josep Maria Argimon ha declarado que 
el nuevo Hospital Trueta «es uno de los proyectos más importantes del país», la si-
tuación tras 1 año de legislatura no ha cambiado y las obras continúan paralizadas 
debido a que la administración no ha sido capaz de coordinar ni de llegar a con-
sensos con los distintos consorcios y entidades que forman parte de este proyecto.

Desde nuestra formación consideramos que denota una completa falta de inte-
rés por parte del Departamento de Salud la situación que nos ocupa y que se lleva 
arrastrando desde 2014.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Movilizar los recursos, los departamentos y al resto de las administraciones im-

plicadas necesarias para comenzar la construcción del nuevo hospital Josep Trueta de 
forma inmediata, teniendo en cuenta y presupuestando, tanto el incremento de per-
sonal requerido para cubrir las necesidades sanitarias de la zona en términos de ratio 
como la modernización de los equipos técnicos necesarios para ofrecer a los ciudada-
nos la sanidad que se merece.

2. Cambiar el nombramiento de este nuevo hospital en Gerona por el nombre de 
Hospital Francisco García Valdecasas.

Palacio del Parlamento, 10 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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Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 55097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución para la supresión de la Consejería de Acción 
Exterior y de las Delegaciones del Gobierno de la Generalidad en el exterior, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Al contrario de lo que intenta hacer valer y proyectar el Gobierno de la Gene-

ralidad, Cataluña no es Estado, y por ende no puede presentarse a esta Comunidad 
Autónoma como un sujeto de derecho internacional, ni comprometer la unidad y 
coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno de la Nación.

Es incontrovertido que, a lo largo de las últimas décadas, la Generalidad de Ca-
taluña ha asumido competencias exclusivas del Estado en materia de política exte-
rior, con el objeto de llevar a efectos sus delirios separatistas y mancillar la imagen 
de España.

La acción exterior debe ser única y común en toda España, ejercida en exclusi-
vidad por el Gobierno de la nación, sin la participación de las Comunidades Autó-
nomas.

Se debe reivindicar la exclusividad del Estado en lo que se refiere a relaciones 
internacionales y suprimir toda representación política exterior de regiones o muni-
cipios, por atentar a la integridad territorial de España, a su imagen en el exterior, y 
suponer un innecesario gasto político.

La Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalidad de Ca-
taluña, así como sus Delegaciones en el exterior suponen una inexplicable carga 
económica para los españoles. Es urgente reducir el gasto político, eliminando du-
plicidades y entes innecesarios, comenzando por las «agencias de colocación» de las 
Comunidades Autónomas, especialmente aquellas que, como las Delegaciones de 
Cataluña en el Exterior, atentan flagrantemente a la integridad territorial de España 
y a su proyección internacional.

Por todo lo anterior y dado que en un contexto de crisis económica como el ac-
tual, la Consejería de Acción Exterior de la Generalidad prevé abrir este año seis 
nuevas delegaciones en el exterior, que se sumarán a las 14 ya existentes, urge que 
el Parlamento de Cataluña inste al gobierno de la Generalidad a cerrar todas ellas, 
al objeto de destinar el considerable ahorro que ello supondrá a políticas de carác-
ter social.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Suprimir con carácter inmediato la Consejería de Acción Exterior y 

Gobierno Abierto de la Generalidad de Cataluña.
Segundo. Impulsar los cambios necesarios para cerrar de forma permanente el 

Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y el Consell de la Cata-
lunya Exterior.

Tercero. Proceder al cierre inmediato de todas las Delegaciones del Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña en el exterior, así como a no aperturar ninguna otra.
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Cuarto. Destinar los recursos presupuestados para políticas de acción exterior a 
fortalecer las políticas sociales.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions 
a les badies del delta de l’Ebre
250-00640/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Joaquim Pala-

della Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per la redacció d’un pla marc d’actuacions a les badies del 
Delta de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàti-
ca, amb el text següent: 

Exposició de motius
És evident que hi ha un dèficit històric pel que fa a la gestió de les dues badies 

del Delta de l’Ebre: la dels Alfacs al sud i la del Fangar al nord.
Les badies son espais de la més elevada importància per a l’ecosistema del Delta 

de l’Ebre, però també per la vida i economia del conjunt del Delta. Les badies acu-
llen la concentració d’empreses productores de marisc més important de Catalunya: 
90 plataformes muscleres i ostreres a la badia del Alfacs i 70 a la badia del Fangar. 
També a les badies es practica diverses modalitats de de pesca tradicional professio-
nal i activitats associades a la mateixa pesca amb el turisme.

L’activitat pesquera es desenvolupa en diverses infraestructures portuàries que 
també tenen activitats esportives i recreatives, amb una important incidència turísti-
ca i econòmica que repercuteix directament en l’economia de la zona.

En paral·lel les badies, per les seus condicions ambientals que les fan úniques, 
acullen uns valors naturals excepcionals com la Nacra mediterrània (Pinna nobilis) 
i importants praderies de fanerògames marines protegides com la Cymodecea no-
dosa, entre d’altres. La idoneïtat d’aquest entorn comporta que hi ha multitud d’es-
pècies marines i cadenes tròfiques complexes que aporten aliments a espècies com 
dofins o tortugues babau. Així mateix, és lloc d’hivernació de moltes especies d’aus 
marines. Les dues Badies estan incloses a la Xarxa Natura 2000 i tenen un impor-
tant estatus de protecció mediambiental, essent el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
el seu òrgan gestor.

D’altra banda, bona part de les aigües sobreres dels arrossars desemboquen a les 
badies a través de la xarxa de desguassos que històricament han construït i gestionat 
les Comunitats de regants. Aigües que venen carregades de matèria orgànica i que, 
en fer cap a les badies, disminueixen la transparència de l’aigua i que poden provo-
car problemes als mol·luscos i peixos, tant de d’espècies comercials com de protegi-
des. Fa uns 15 anys es van transformar hectàrees d’arrossars properes a les badies 
en filtres verds per depurar aquestes aigües prèvia a la sortida a les badies, però no 
han arribat a funcionar com s’havia previst.

Un altre problema específic de la badia del Fangar és el tancament progressiu de 
la bocana, per la disposició d’una mitja de 120.000 metres cúbics anual de sorres. 
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Aquest estretament provoca una disminució d’entrada d’aigua del mar exterior i de 
retruc un alentiment de de la circulació de l’aigua per l’interior de la badia, provo-
cant un augment de la temperatura de l’aigua a l’estiu que comporta l’increment de 
la mortalitat de mol·luscos i altres especies sensibles.

Cal recordar també que la gestió d’aquest entorn únic és molt complex, i afecta 
a diferents administracions i ens de caràcter estatal i autonòmic.

Fa 4 anys, la Generalitat va crear la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura al Del-
ta de l’Ebre, més recentment el Govern va anunciar la creació del Pla integral de 
gestió de l’aigua dolça del Delta de l’Ebre i fa poques setmanes el Departament va 
anunciar que projectava reobrir la bocana de la badia del Fangar.

Des del Grup Parlamentari Socialista - Units per Avançar trobem aquestes ini-
ciatives benintencionades, però la realitat ens fa veure que poc s’ha avançat per re-
soldre els problemes de les badies. És per això que creiem necessari un Pla marc 
que marqui els objectiu a assolir mitjançant un full de ruta ben definit, amb accions 
concretes que harmonitzi la preservació ambiental i que a la vegada integri i millori 
l’activitat humana que es desenvolupa a l’interior de les badies.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un Pla marc d’actuacions a 

les Badies del Delta de l’Ebre, que entre d’altres abordi els punts següents: 
a. Reconvertir els filtres verds en autèntics decantadors de matèria orgànica.
b. Dignificar les instal·lacions portuàries marisqueres de la Illa de Mar i Petita 

Venècia.
c. Dragar la bocana de la península del Fangar per millorar la circulació de l’ai-

gua de l’interior de la badia.
d. Delimitar les zones de lliure navegació de l’interior de les badies de les que 

han d’estar restringides pels seus valors ambientals.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, Joaquim Paladella Curto, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals 
per a combatre el despoblament al món rural
250-00641/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

ladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per establir mesures fiscals per combatre el despoblament 
al món rural, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
És evident que el despoblament és un problema gravíssim que afecta al món ru-

ral català. La pèrdua de població que es produeix de forma constant i que s’agreuja 
en les comarques rurals d’interior i de muntanya produeix un desequilibri creixent 
en la societat catalana.

Fascicle segon
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La dinàmica de la despoblació afecta avui greument i posa en risc de desaparèi-
xer a uns 200 municipis dels 947 que tenim a Catalunya. S’ha de tenir en compte la 
constant pèrdua de població mantinguda amb el temps en la majoria de pobles que, 
tot i ser més grans, poc a poc van debilitant-se demogràficament. Resulta qüestió 
de temps que es trobin en la dinàmica d’accelerar la seva progressiva pèrdua d’habi-
tants, complicant la sostenibilitat dels serveis i reduint-ne les perspectives de futur.

Les causes son diverses i van des de motius socials, manca de serveis, d’incer-
tesa en possibilitats i opcions de vida, és a dir, la manca d’unes mínimes perspecti-
ves de futur. Al nostre entendre totes aquestes causes d’origen complex també tenen 
un fil conductor: la manca d’inversió pública que també comporta i dificulta qualse-
vol iniciativa privada.

La realitat que vivim fa que les solucions no siguin fàcils, necessitant un abordat-
ge de forma transversal. Sense dubte, únicament la suma d’iniciatives i la constància 
en el temps podrà produir els resultats necessaris per la societat rural.

Per tal de combatre aquest despoblament i la inèrcia en la que ens trobem, hem 
de fixar com a prioritat mesures que tinguin un impacte real i que aportin avantatges 
per tal de fer possible que els joves vulguin i puguin quedar-se al territori, desenvo-
lupant els seus projectes vitals.

En aquest sentit, considerem que s’ha de definir el marc d’intervenció en muni-
cipis fins 2500 habitants de comarques d’interior i de muntanya, que portin 5 anys 
consecutius perdent població o que amb els darrers 10 anys hagin perdut com a mí-
nim el 10% dels seus habitants.

És en aquestes poblacions on considerem convenient fixar una reducció en el 
tram autonòmic de l’IRPF per als seus habitants empadronats i que seria amb caràc-
ter general de 300 euros, però que s’ampliaria en 120, 180, o 240 euros si te un, dos, 
o tres o més descendents menors d’edat respectivament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Confeccionar un llistat dels municipis de menys de 2.500 habitants que portin 

5 anys consecutius perdent població i de tots els que els darrers 10 anys hagin perdut 
com a mínim el 10% dels seus habitants.

2. Estudiar una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF per als habitants em-
padronats en els municipis que es trobin en el llistat del punt anterior i que ha de ser 
de 300 euros amb caràcter general, ampliables en 120, 180 o 240 euros si tenen un, 
dos o tres o més descendents menors d’edat, respectivament.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 

Curto, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
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presenten la Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els bombers voluntaris de Seròs (Segrià) van abandonar el seu parc el passat 

mes de novembre, després de 26 anys treballant en aquesta deficient instal·lació que 
pateix greus problemes estructurals que han conduit a la impossibilitat de desenvo-
lupar les tasques que tenien encomanades.

Els bombers van traslladar-se de forma temporal a un alberg municipal gràcies a 
l’acord arribat entre l’Ajuntament de Seròs i el Departament d’Interior. Aquest acord 
ha estat tan temporal que l’Ajuntament, un cop arribada la temporada de floració, 
necessita fer servir aquest alberg amb una finalitat turística i, si es manté aquesta 
voluntat, els bombers hauran de sortir del citat alberg.

L’Honorable Conseller d’Interior, en resposta parlamentària a un grup parlamen-
tari, va afirmar que l’Ajuntament de Serós procediria a cedir un terreny per a la 
construcció d’un nou parc i que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments té encarregat el projecte. Afirmava el Conseller Elena que el nou 
parc estaria en funcionament a finals de 2023.

Recentment s’ha signat el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Seròs per a l’autorització a la Gene-
ralitat d’utilització d’un immoble com a parc de bombers provisional fins a la cons-
trucció i lliurament del nou parc i en substitució del parc actual.

L’esmentat conveni, en un dels seus punts indica el següent: 
«La Generalitat de Catalunya té el ferm compromís de construir el futur parc de 

bombers a la parcel·la del carrer de la Vall, núm. 46, propietat de l’Ajuntament de Seròs, 
la qual esdevindrà la ubicació definitiva d’aquest equipament en un termini de com a 
màxim dos anys».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Redactar, abans de finalitzar l’any, el projecte per a la construcció del nou parc 

de bombers de Seròs.
2. Construir, abans del 31 de desembre de 2023 el nou parc de bombers de Seròs, 

tal com disposa el conveni signat entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de 
Seròs.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio 
i televisió de campanyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Beatriz 

Silva Gallardo, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre programes de 
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ràdio i televisió sobre persones desaparegudes, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA), amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell d’Europa defineix a la persona desapareguda com «aquella persona 

absent de la seva residència habitual sense motiu conegut o aparent, l’existència del 
qual és motiu d’inquietud o bé que la seva nova residència s’ignora, donant lloc a 
la cerca en l’interès de la seva pròpia seguretat i sobre la base de l’interès familiar 
o social», tot això conforme al Dret Internacional Humanitari i Dret Penal Interna-
cional.

En la dotzena legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, per una-
nimitat, la Moció 86/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la 
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars, que en el seu apar-
tat tercer establia

«3. Visibilitzar aquesta causa, [...] i treballar perquè hi hagi una conscienciació 
social cada vegada major.»

A Espanya a 31 de desembre del 2021 encara hi havia actives 5411 denúncies de 
persones desaparegudes sense causa aparent. Únicament l’any 2021 es varen pre-
sentar 22.285 denúncies de les quals encara hi havia un total de 1.928 pendent de 
resoldre (un 8,65% del total). A Catalunya el nombre de denúncies varen ser de poc 
més de 3.000 persones, quedant vigent encara prop de 300.

Per intentar reduir aquestes xifres, a Espanya existeix el sistema d’alertes «Am-
ber» per a l’emissió d’alertes i crides de col·laboració a la població a través dels mit-
jans de comunicació i d’aquelles entitats i organismes amb la capacitat tecnològica 
adequada per a la transmissió de missatges a la societat amb la finalitat d’aconseguir 
la col·laboració ciutadana, en aquells casos de segrest de menors en els quals l’acti-
vació del sistema es consideri necessària.

Una de les maneres d’assolir, no tan sols una major conscienciació social, sinó 
a més ajudar a resoldre els casos de persones desaparegudes són els mitjans de co-
municació.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’ens públic que gestiona els 
mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els canals de 
Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més dels contin-
guts digitals generats per aquests mitjans. Ho fa en compliment de la seva missió de 
servei públic i amb un ferm compromís de qualitat, independència i promoció de la 
cultura i la llengua catalanes.

A Ràdio nacional d’Espanya sota el nom «Servicio de búsqueda», s’emet un mis-
satge de 40 segons quan hi ha una persona desapareguda i es manté un espai web, a 
l’efecte de difondre aquesta crida i permetre la col·laboració ciutadana en la recerca 
de persones desaparegudes sense causa aparent.

A Anglaterra la BBC ha tingut en antena el programa «Reported missing » fins a 
l’inici de la pandèmia, i la cadena canadenca CTV i CBC i l’australiana 9 network, 
fa programes especials de forma no regular sobre casos de persones desaparegudes, 
per posar alguns exemples de televisions públiques.

Però a banda, d’aquestes iniciatives per a trobar les persones desaparegudes, cal 
incidir en la prevenció d’aquests. Cal tenir en compte que un gran percentatge de les 
persones desaparegudes sense causa aparent són voluntàries (prop d’un 87%) però 
queda un percentatge molt important de persones desaparegudes involuntàries... 
gran part d’elles es tracta de persones amb problemes psiquiàtrics, o de demència, 
que en bona part, poden ser evitades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a la Corporació Catalana de 

Mitjans audiovisuals a: 
1. Que, en el marc del servei públic, els serveis informatius es facin el màxim 

ressò de les campanyes policials i judicials sobre les persones desaparegudes.
2. Que, en el marc del servei públic, s’impulsin i contribueixin en la difusió de 

campanyes específiques de prevenció i sensibilització en matèria de persones des-
aparegudes sense causa aparent.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Beatriz Silva 

Gallardo, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament 
i el respecte del dret a la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Gemma Lie-

nas Massot, diputada, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés universal 
a l’avortament i el respecte del dret a la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes de juny passat es va aprovar la Resolució del Parlament Europeu, de 24 

de juny de 2021, sobre la situació de la salut i els drets sexuals i reproductius en la 
Unió, en el marc de la salut de les dones. Segons aquesta Resolució, «els drets se-
xuals i reproductius queden protegits com a drets humans en el Dret internacional 
i europeu de drets humans, per exemple en el Pacte Internacional de Drets Civils i  
Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, la Con-
venció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona i el 
Conveni Europeu de Drets Humans, i constitueixen un element essencial d’una pres-
tació sanitària integral; que els drets a la salut, en particular a la salut reproductiva i 
sexual, són drets fonamentals de les dones que han de reforçar-se i no poden, de cap 
manera, ser afeblits ni retirats». En conseqüència, s’insta els Estats membres a ga-
rantir una «pràctica segura i legal de l’avortament basada en la salut i els drets de les 
dones». Així mateix, demana als Estats membres «que garanteixin l’accés universal 
a una pràctica segura i legal de l’avortament i el respecte del dret a la llibertat, a la 
intimitat i a la millor atenció sanitària possible».

L’Organització Mundial de la Salut recomana dotar de discreció l’entorn del cen-
tre sanitari per assegurar la confidencialitat de les dones, la seva lliure decisió i el 
seu dret a un avortament segur, situació que queda en dubte a causa d’actes moles-
tos, ofensius, intimidatoris o coactius que pretenen influir a la decisió de les dones 
d’interrompre el seu embaràs.

A Espanya, el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs està reconegut i re-
gulat per la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs, que gaudeix de gran consens i suport de la 
ciutadania espanyola.
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No obstant això, grups ultraconservadors, organitzats i amb gran capacitat eco-
nòmica, assetgen les dones i professionals que ho faciliten, obstaculitzant així l’exer-
cici d’un dret reconegut en el nostre ordenament jurídic.

L’assetjament als centres sanitaris on les dones interrompen voluntàriament els 
seus embarassos és una constant des de l’aprovació de la Llei orgànica 9/1985, de 
5 de juliol, de reforma de l’article 417 bis del Codi Penal, per la qual es despenalit-
zava l’avortament en tres supòsits, i continua sent, avui, una realitat.

Per tot això, s’ha aprovat una Llei orgànica, impulsada pel Grup Parlamentari 
Socialista, perquè sigui delicte obstaculitzar l’exercici d’un dret reconegut, com és 
la interrupció voluntària de l’embaràs, mitjançant l’assetjament a les dones que pre-
nen aquesta decisió.

La nova llei que modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal, incorpora un nou article per a penalitzar l’assetjament que pateixen les dones 
que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs, garantint les 
condicions d’intimitat i confidencialitat en les quals ha de produir-se la interrupció 
voluntària de l’embaràs.

Al nostre país, el dret a l’avortament ja està reconegut. El que es protegeix amb 
aquesta reforma del Codi Penal és el seu exercici en llibertat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu suport a la modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del Codi Penal, per penalitzar l’assetjament a les dones que acudeixen a 
clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs.

2. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, programes per a l’educació sexual i prevenció d’embarassos no desitjats.

3. Insta el Govern de la Generalitat a dotar dels mitjans necessaris els centres de 
salut per a assegurar que hi ha una equitat territorial en l’accés a l’avortament i no 
obligar les dones a desplaçar-se a altres regions sanitàries per exercir els seus drets.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Gemma Lienas Mas-

sot, Elena Díaz Torrevejano, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica 
als centres d’atenció primària de Sabadell
250-00645/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per garantir l’atenció 
pediàtrica als centres d’atenció primària de Sabadell, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’atenció primària i comunitària ha sofert una progressiva pèrdua de qualitat i de 

funcions pel deteriorament continu al què ha estat sotmesa. L’atenció pediàtrica, no 
ha escapat d’aquestes conseqüències devastadores pel nostre sistema sanitari.

Garantir l’atenció a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, com 
és el dels infants, és essencial pel bon desenvolupament físic i intel·lectual dels nens 
i nenes, mitjançant un abordatge precoç sanitari i social de les intervencions basat 
en la proximitat i l’accessibilitat dels serveis sanitaris a les famílies.

La població menor de 14 anys supera els 34.000 infants a la ciutat de Sabadell. 
La necessitat de l’assistència pediàtrica a cada CAP de la ciutat és una reivindicació 
dels veïns i veïnes donada precisament per la vulnerabilitat del col·lectiu.

La manca de pediatres a tot el territori, també a la ciutat de Sabadell, ve sovint 
motivada per jubilacions que no arriben a cobrir-se –diverses veus com la Societat 
Catalana de Pediatria alerta que el nombre de jubilacions de pediatres és superior al 
nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de reposició està 
per sota de l’1 per 1. Aquesta manca de professionals sovint també es cobreix amb 
metges de família que no són especialistes en aquest tipus d’atenció.

Els veïns i veïnes de la ciutat denuncien la obligació de traslladar-se a altres cen-
tres, com són les urgències de l’Hospital Parc Taulí per tenir assistència pediàtrica, 
implicant 1) la necessitat de desplaçar-se amb un infant malalt en vehicle privat o 
transport públic i 2) ser atesos per les urgències generals de l’Hospital per atencions 
rutinàries col·lapsant el servei amb llargues hores d’espera; així com la paralització 
de revisions periòdiques donada la manca d’especialistes als seus barris.

Proposar millores organitzatives, econòmiques i professionals dignes i atracti-
ves, que permetin l’estabilitat dels equips, per la pediatria a la primària és impres-
cindible per garantir les seves dimensions bàsiques i l’assistència sanitària als més 
petits de la nostra societat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Retornar a la situació inicial on es comptava amb el servei de pediatria a cada 

CAP de Sabadell.
2. Facilitar la constitució, en coordinació amb l’Ajuntament, d’una comissió de 

seguiment formada per professionals i veïns que marqui uns objectius de treball per 
garantir i vetllar per un bon funcionament de la prestació del servei de pediatria, 
garantint els millors criteris d’accessibilitat i realitat demogràfica.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, David González 

Chanca, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
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i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la diabetis mellitus 
de tipus 2, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La diabetis mellitus (DM) és un grup de malalties metabòliques que es carac-

teritzen per unes concentracions anormalment altes de glucosa en sang (hiperglucè-
mia) produïdes per una alteració en la producció, funció o concentració de l’hormo-
na insulina produïda pel pàncrees.

En el cas de les persones amb DM tipus 2 (DM2), la seva malaltia es caracteritza 
perquè desenvolupen resistència a l’acció de la insulina. Encara que als estadis ini-
cials de la malaltia aquesta pot ser controlada amb dieta i exercici físic, segons evo-
luciona la malaltia es fa necessari anar afegint fàrmacs (aproximadament un 81,6% 
de les persones amb DM2 reben tractament farmacològic), de vegades fins a doble o 
triple teràpia fins que al final es fa necessari el tractament amb insulina.

La DM2 és una causa establerta de mortalitat prematura. El risc de mort és un 
78% superior respecte a les persones sense DM. El perfil de la persona amb DM2 
és complex, ja que el 97,5% de les persones amb DM2 té almenys una comorbiditat 
i el 88,5% tenen almenys dos.

Les persones amb DM2 tenen una taxa de mortalitat més alta per totes les cau-
ses (18% més risc), major mortalitat per malaltia cardiovascular (6% més risc), ma-
jor mortalitat per malaltia coronària (6% més risc) i més risc d’hospitalització (44% 
més risc) per causa cardiovascular que la població general.

Les hipoglucèmies són una de les principals complicacions agudes del tracta-
ment amb insulina, posant un elevat impacte negatiu tant per a la persona amb DM 
com per als sistemes sanitaris, implicant un consum de recursos sanitaris derivats 
de l’hospitalització i de l’assistència sanitària urgent (ja sigui ambulatòria o hospi-
talària).

Entre tots els ingressos a urgències per hipoglucèmia s’ha vist que el 81,9% eren 
persones amb DM2, dels quals el 78,7% estaven a tractament amb insulina.

La Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició recomana en el seu Consens 
de 2020 com a objectiu prioritari en les persones amb DM2 evitar les hipoglucèmi-
es, ja que comporten més probabilitat d’abandonament del tractament, més cost sa-
nitari, més deteriorament de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (CVRS) 
i més morbimortalitat. Per això, a les persones amb DM2 es fa prioritari identificar 
aquells amb risc d’hipoglucèmies greus (que solen ser aquells en tractament amb 
insulina o secretagogs) per tal de realitzar estratègies de prevenció (evidència mo-
derada alta).

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Continuar ampliant la cartera de serveis dels sistemes de monitorització de 

glucosa mitjançant sensors tipus flaix, per aquells pacients amb diabetis mellitus 
tipus 2 insulinitzats.

2. Reforçar i assegurar els protocols i les Estratègies de Diabetis i de Cronicitat 
en la continuïtat assistencial dels seus tractaments i reduint al mínim l’exposició a 
factors de risc evitables a més a més de la implantació de la Ruta Assistencial de la 
Diabetis a l’Atenció Primària.

3. Continuar la promoció de l’ús de la comunitat teleconsulta entre els pacients 
diabètics, aprofitant les eines digitals que ofereixen els sistemes de monitorització 
de la glucosa.
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4. Realitzar accions de comunicació i sensibilització, amb la participació dels 
col·lectius de pacients, perquè la ciutadania es conscienciï de la importància de l’au-
tocura i conegui millor els riscos afegits que tenen les persones diabètiques.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, diputats, GP PSC-Units

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu al deute públic de la Generalitat
253-00008/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 55853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.05.2022

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

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 190 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha efectuat un informe 

sobre el deute públic valencià segons el qual es determina la composició de l’estoc 
del deute públic de la Comunitat Valenciana i les seves causes, així com la quanti-
ficació del deute autonòmic.

Com a conclusions de l’Informe es destaca que, des de l’inici de l’estat de les 
autonomies, la Generalitat Valenciana ha patit un dèficit pressupostari estructural, 
especialment intens a partir de 2009. L’informe també determina que aquest dèficit 
no ve provocat per efectuar unes despeses superiors a la mitjana autonòmica, sinó 
per uns ingressos inferiors a aquesta, entre els quals destaquen els procedents del 
sistema de finançament autonòmic.

Segons el mateix informe, els mecanismes estatals extraordinaris de finançament 
–establerts a partir de 2010 i addicionals al sistema de finançament autonòmic– han 
permès a la Generalitat Valenciana mantenir la seva activitat malgrat l’infrafinan-
çament i la impossibilitat per a obtenir recursos en els mercats financers. Ara bé, la 
conseqüència per a la Generalitat Valenciana és molt diferent, ja que el finançament 
autonòmic es rep sense contrapartida, mentre que els mecanismes estatals són un 
increment del deute que hauria de tornar en el futur. Segons l’estimació realitzada 
en aquest informe, amb un finançament autonòmic al nivell que correspondria en 
proporció a la seua població ajustada i amb el respecte a les necessitats estimades 
pel mateix model vigent, la Generalitat Valenciana hauria pogut evitar una part molt 
important del deute acumulat.

D’acord amb el que estableixen l’article 2.f i l’article 36.3 de la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, entre les funcions de la Sindicatura de 
Comptes hi ha l’assessorament, l’emissió de dictàmens i la resposta a les consultes 
que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financer del sector 
públic, li demani el Parlament.
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D’acord amb aquestes funcions, vist l’informe de la Sindicatura de la Comunitat 
Valenciana i tenint en compte que al Parlament de Catalunya s’ha constituït la Co-
missió d’Estudi sobre el Deute Històric i atenent a les funcions descrites, el Grup 
parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent proposta de resolució: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a realitzar un in-

forme que quantifiqui, analitzi la composició i les causes del deute públic de la Ge-
neralitat de Catalunya, així com les possibles solucions.

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 24.05.2022 al 01.06.2022).
Finiment del termini: 02.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic 
en els municipis en risc d’exclusió financera i de garantia en l’accés 
als serveis bancaris
270-00004/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 24.05.2022 al 07.06.2022).
Finiment del termini: 08.06.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema universitari
300-00172/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 56633 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la situación del sistema uni-
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versitario en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los 
próximos días 24, 25 y 26 de mayo de 2022, con el siguiente texto: 

– Interpelación al Gobierno sobre la situación del sistema universitario en Ca-
taluña.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre els drets menstruals
300-00173/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 57182 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre drets menstruals, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de maig de 2022, amb 
el text següent: 

– Sobre drets menstruals.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes 
del Departament d’Igualtat i Feminismes
300-00174/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 57280 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques femi-
nistes del Departament d’Igualtat i Feminismes, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 de maig de 2022, amb el text 
següent: 

– Sobre el balanç de les polítiques feministes del Departament d’Igualtat i Fe-
minismes.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa farmacèutica 
pública
300-00175/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 57281 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa farmacèutica pública, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24, 25 i 26 
de maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la creació d’una empresa farmacèutica pública.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i la reducció del frau fiscal
300-00176/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 57282 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i reducció del frau fiscal, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de 
maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre la prevenció i reducció del frau fiscal.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada 
d’estiu
300-00177/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57283 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos de cara a la 
temporada d’estiu, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 25 i 26 de maig de 2022, amb el text següent: 

– Sobre els recursos previstos de cara a la temporada d’estiu.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern
300-00178/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57284 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el primer any del Govern, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de maig 
de 2022, amb el text següent: 

– Sobre el primer any del Govern.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica
300-00179/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57288 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.05.2022

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre el mix energètic, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de maig de 2022, amb el text se-
güent: 

– Sobre el mix energètic.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 55486 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada Judith Toronjo Nofuentes ha estat designada membre de la Co-
missió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Prevenció i la Gestió 
dels Incendis Forestals
406-00006/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX

Reg. 55639 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.05.2022

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Antonio Ramón López Gómez ha sido designado miembro y 
portavoz de la Comissió d’Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals.

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

4.48. Intergrups parlamentaris

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

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 54530; 55095 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.05.2022

Reg. 54530

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 71.3 del Reglamento del Parlamento, co-
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munica que el representante del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña en el In-
tergrup de Drets Sexuals i Reproductius es la diputada María Elisa García Fuster.

Palacio del Parlamento, 9 de mayo de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 55095

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar a l’Intergrup de 
Drets Sexuals i Reproductius és la diputada Laia Estrada Cañón.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 172/XIV, sobre l’Escola 
Sagrada Família de Girona
290-00141/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55180 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 172/XIV, sobre 
l’Escola Sagrada Família de Girona (tram. 290-00141/13), us informo del següent:

En relació al manteniment del nombre actual de línies de P3 i d’altres cursos a 
l’Escola Sagrada Família de Girona, s’informa que al DOGC número 8625 del pas-
sat dia 14 de març de 2022 es va publicar la Resolució EDU/633/2022 per la qual 
s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels cen-
tres privats per a l’educació infantil de segon cicle i l’educació secundària obligatò-
ria, i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’educació 
primària:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8625/1895672.pdf
Tal i com consta al punt 7 de l’esmentada Resolució, es podran concertar unitats 

quan no s’arribi a un mínim de 14 alumnes tenint en compte la ràtio existent als cen-
tres educatius públics de la zona, la ubicació del centre en zones rurals o suburbanes 
o l’escolarització d’un elevat nombre d’alumnes amb necessitats educatives específi-
ques o l’arribada habitual d’alumnat nouvingut al llarg del curs.

En aquesta Resolució, i tal com consta a l’annex 1, es van aprovar amb caràcter 
provisional les renovacions de la totalitat dels concerts d’educació infantil de segon 
cicle de l’escola Sagrada Família de Girona.

Barcelona, 10 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8625/1895672.pdf
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Control del compliment de la Resolució 181/XIV, sobre els criteris 
d’assignació de recursos als centres educatius
290-00148/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55181 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 181/XIV, sobre 
els criteris d’assignació de recursos als centres educatius (tram. 290-00148/13), us 
informo del següent:

El Departament d’Educació treballa en l’assignació de recursos als centres 
educatius segons l’índex de complexitat de cada centre. Aquest índex procedeix 
de l’Estudi dels centres per l’entorn de complexitat, elaborat pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu l’any 2020 i 2021, dut a terme per encàrrec de la 
Secretaria de Transformació Educativa. Podeu consultar la darrera versió de l’Es-
tudi al portal de l’enllaç següent:

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/activitats-consell/jorna-
da-equitat-2021/classificacio-complexitat-centres.pdf

Aquesta recerca classifica tots els centres educatius de Catalunya per ordre de 
complexitat, tenint en compte les variables de caràcter socioeconòmic de les famí-
lies de l’alumnat, com ara el nivell d’instrucció, el nivell d’ocupació i també de va-
riables referents a la procedència dels pares i mares (i si l’origen és de països en vies 
de desenvolupament); i també si l’alumnat no té la nacionalitat espanyola –les dades 
utilitzades en aquest procés procedeixen de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

La complexitat socioeconòmica a què s’enfronta cada centre es calcula mitjan-
çant la tècnica multivariant d’anàlisi de components principals aplicada a tots els 
centres dels quals disposem dels següents indicadors:

– Nivell d’instrucció mitjà de pares i mares o tutors.
– Ràtio de pares i mares o tutors amb el nivell d’instrucció més baix (menys de 

l’educació primària).
– Ràtio de pares i mares o tutors amb el nivell d’instrucció més elevat (amb es-

tudis superiors).
– Nivell d’ocupació mitjà de pares i mares o tutors.
– Ràtio de pares i mares o tutors amb el nivell d’ocupació més baix (oficials i 

especialistes).
– Ràtio de pares i mares o tutors amb una base de cotització nul·la.
– Ràtio de pares i mares o tutors originaris de zones en desenvolupament.
– Ràtio d’alumnat amb nacionalitat no espanyola.
Per a agrupar els centres segons el seu índex de complexitat, s’aplica la tècnica de 

conglomerats K-means1. Mitjançant aquesta tècnica s’obté una partició en les 5 cate-
gories que es fan servir. Cal destacar que el text de la resolució no té present que el 
càlcul de la complexitat és justament sobre la composició de l’alumnat.

Per últim, cal tenir en compte que la complexitat socioeconòmica dels centres 
educatius de Catalunya va variant al llarg del temps, és per això que es fan estudis 
periòdics de la situació de la complexitat als centres. Així, el Departament d’Edu-
cació, a partir dels resultats de l’estudi elaborat pel Consell Superior d’Avaluació de 
Catalunya, assigna a escoles, instituts-escola i instituts el grau de complexitat actual.

1. L’anàlisi de conglomerats o cluster és una tècnica multivariant que busca agrupar elements o variables trac-
tant d’aconseguir la màxima homogeneïtat en cada grup i la major diferència entre ells, mitjançant una estruc-
tura jerarquitzada per poder decidir quin nivell jeràrquic és el més apropiat per establir la classificació.

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/activitats-consell/jornada-equitat-2021/classificacio-complexitat-centres.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/activitats-consell/jornada-equitat-2021/classificacio-complexitat-centres.pdf
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La publicació número 26 de la col·lecció «Informes d’avaluació: Tipologia dels 
centres educatius segons la complexitat», elaborada pel Consell Superior d’Avalua-
ció del Sistema Educatiu, es pot consultar en el següent enllaç:

http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/26-ti-
pologia-complexitat/

Tanmateix s’ha encarregat una actualització de l’estudi amb noves dades per tal 
de poder reflectir en aquesta catalogació els efectes de la pandèmia sanitària de la 
COVID-19.

Barcelona, 10 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 183/XIV, sobre el batxillerat 
nocturn a l’Institut Pompeu Fabra de Martorell
290-00150/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55182 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 183/XIV, sobre el 
batxillerat nocturn a l’Institut Pompeu Fabra de Martorell (tram. 290-00150/13), us 
informo del següent:

En relació al manteniment del batxillerat nocturn a l’Institut Pompeu Fabra de 
Martorell (Baix Llobregat) el proper curs, s’informa que el 19 d’abril de 2022 s’ha 
publicat l’oferta inicial dels centres que faran batxillerat, on s’especifica el total de 
places vacants per nivell i torn. En aquesta difusió de l’oferta es manté el batxillerat 
nocturn de l’Institut Pompeu Fabra i els alumnes que vulguin podran sol·licitar-hi 
una plaça.

En aquests moments la matrícula del batxillerat nocturn a l’Institut Pompeu Fa-
bra de Martorell (Baix Llobregat) és més elevada que la del curs anterior. A primer 
de batxillerat hi ha 27 alumnes matriculats, 10 més que els curs passat. Mentre les 
dades de matrícula es mantinguin com fins ara, no està previst retirar l’oferta d’a-
quest batxillerat.

Aquests ensenyaments estan donant resposta a un perfil d’alumnat que pot con-
tinuar fent batxillerat en unes condicions diferents de les que s’ofereixen en el torn 
diürn o a l’Institut Obert de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/26-tipologia-complexitat/
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/informes-avaluacio/26-tipologia-complexitat/
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Control del compliment de la Resolució 184/XIV, sobre la planificació 
de places de formació professional a Igualada i a l’Anoia
290-00151/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55184 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 184/XIV, sobre la 
planificació de places de formació professional a Igualada i a l’Anoia (tram. 290-
00151/13), us informo del següent:

En relació a l’establert a l’apartat b, sobre la planificació i priorització de les 
actuacions a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada relatives a les inversions en am-
pliacions d’instal·lacions i taller, s’informa que s’està conversant amb l’Ajuntament 
d’Igualada per trobar un espai en el què poder encabir el CFPM TM10 Electrome-
cànica de vehicles.

En cas de necessitar-ho, s’estan valorant opcions d’espais alternatius.

Barcelona, 10 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat 
pública i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55323 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 33/XIV, sobre la seguretat públi-
ca i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (número de tramitació 390-
00033/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat 5, el Govern està fermament compromès amb la lluita 
contra els discursos d’odi i la discriminació des de qualsevol instància.

En relació amb l’apartat 7, en la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el 5 de 
novembre de 2021 a Barcelona, el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat van 
acordar l’establiment d’un nou sostre de plantilla per la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) en 22.006 efectius policials. Pel que fa a la jubilació 
anticipada per als agents de mossos, va quedar recollida en la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022. Pel que fa al retorn 
dels deutes pendents del Govern de l’Estat, es va arribar a un acord per transferir-los 
a Catalunya en el marc de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Ge-
neralitat celebrada el març de 2022.

Pel que fa a l’apartat 8.a, el Departament d’Interior està treballant en l’actualit-
zació del marc legislatiu de la seguretat pública de Catalunya i tindrà en compte les 
conclusions de la Comissió d’Estudi de Model Policial, que conclourà els seus tre-
balls la tardor de 2022.
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En relació amb l’apartat 8.b, els pressupostos del Departament d’Interior per al 
2022 van incloure 33,1 milions d’euros per invertir en la PG-ME, a fi de garantir els 
mitjans tècnics i materials i els recursos humans necessaris per acomplir correcta-
ment la seva tasca, per exemple per actualitzar les eines de treball, amb 10,8 M€ per 
a la nova uniformitat del cos o 4,5 M€ en l’augment i millora del parc de vehicles, 
entre d’altres.

Pel que fa a l’apartat 8.c, el Govern de la Generalitat continua garantint la de-
fensa jurídica dels membres de la PG-ME en els casos en què, en l’exercici de llurs 
funcions, hagin patit lesions acreditades i garanteix el rescabalament de la responsa-
bilitat civil en casos de lesions, així com la defensa dels membres de la Policia de la 
Generalitat, si, com a conseqüència del servei i del compliment de les funcions que 
estableix la normativa vigent, són objecte d’acusació.

L’article 39 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la PG-ME i, per remissió d’a-
quest, l’article 92 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública, garanteixen i regulen el dret dels funcionaris a 
ser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria, 
calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona 
o els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions.

També, la normativa estatal bàsica continguda en el Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, concretament, el seu article 14 regulador dels drets individuals dels 
funcionaris, reconeix com a tal dret, la defensa jurídica i protecció de l’Administra-
ció pública en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccio-
nal com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

Aquesta defensa s’articula, a la Generalitat de Catalunya, mitjançant els serveis 
jurídics de la Generalitat, regulada a la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització 
dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’article 9.2 
d’aquesta Llei, estableix que l’advocat de la Generalitat pot assumir la representació 
i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels funcionaris i empleats 
públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes, sigui quina si-
gui llur posició processal, quan els procediments se segueixen per actes o omissions 
relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del representat i els de 
la Generalitat siguin oposats o contradictoris.

La disposició addicional primera de la Llei 7/1996 esmentada afegeix com a 
reforç per a la prestació de la defensa jurídica la possibilitat que, per al supòsit en 
què les necessitats del servei ho requereixin, en casos excepcionals, amb una reso-
lució motivada prèvia del director del Gabinet Jurídic, les funcions que aquesta Llei 
atribueix als advocats de la Generalitat poden ésser també exercides, amb plenitud 
d’efectes jurídics, per altres funcionaris de la Generalitat, del Grup A, llicenciats en 
dret, amb l’abast que determini l’habilitació corresponent. Aquests funcionaris han 
d’actuar amb les directrius de l’advocat de la Generalitat.

En relació amb aquesta previsió, el Decret 331/2021, de 3 d’agost, de modificació 
del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, i del 
Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció 
General de la Policia, modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera del De-
cret 320/2011, en els termes següents:

«Disposició addicional primera
1. El personal habilitat per exercir la defensa penal en judici de les persones 

membres del cos de Mossos d’Esquadra depèn funcionalment del director o directo-
ra del Gabinet Jurídic de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General d’Assump-
tes Contenciosos, en els termes concrets de la resolució d’habilitació corresponent i 
amb independència de la unitat definitiva d’adscripció.»
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Aquest canvi es justifica en la necessitat de precisar que el personal habilitat de 
conformitat amb la disposició primera de la Llei 7/1996, per exercir la defensa penal 
en judici de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, depèn funcional-
ment del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’assolir la re-
presentació i defensa de forma unitària davant els òrgans del poder judicial i d’altres 
que compleixen funcions jurisdiccionals en totes les qüestions en què tingui interès. 
En síntesi, correspon la competència al Gabinet Jurídic.

Per últim, fer esment a l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 7/1996, el contingut del 
qual determina que tots els advocats de la Generalitat integren el Gabinet Jurídic de 
la Generalitat i estan sotmesos en llur actuació a la direcció i la coordinació jurídi-
ques del director d’aquest Gabinet, el qual pot donar-los les instruccions que calguin 
per al funcionament coordinat dels serveis. En aquest sentit, en data 30 de novembre 
de 2021, el director del Gabinet Jurídic, va emetre el «Document de criteris davant 
d’accions judicials per a la protecció i defensa de funcionaris i funcionàries públics 
i personal al servei de l’Administració de la Generalitat que hagin estat víctimes 
d’il·lícits penals», que va en la línia de garantir una actuació de manera coordinada, 
als efectes de garantir una actuació o posicionament objectiu, homogeni i coherent 
davant dels Tribunals de Justícia.

L’article 48 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la PG-ME, la redacció de la qual 
ha estat modificada a través de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic, disposa el següent:

1.«Els danys materials o les lesions que pateixin els membres del cos de Mos-
sos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que 
no concorrin dol o negligència, han d’ésser reconeguts amb la instrucció prèvia del 
procediment corresponent que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funcionari interessat.

2. La resolució que posa fi a l’expedient ha d’iniciar la procedència o no del res-
cabalament i, si s’escau, identificar l’origen de les lesions i danys materials, la rela-
ció de causalitat existent entre aquests i el servei i llur valoració econòmica.

3. No poden ésser objecte de rescabalament, en cap cas, les lesions o danys ma-
terials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura».

D’una banda, la Sentència del Tribunal Suprem núm. 956/2020, de data de 
8/7/2020, estableix que els perjudicis soferts per agents de policia que, sense que 
concorri dol o negligència per part seva, pateixin lesions o danys en acte de servei 
com a conseqüència d’accions il·lícites de les persones sobre les que exerceixen les 
seves funcions han de ser rescabalats per l’Administració en virtut del principi d’in-
demnitat, que regeix pels empleats públics quan actuen en l’exercici del seu càrrec, 
essent aquest principi aliè a la responsabilitat patrimonial.

D’altra banda, amb posterioritat, la Sentència del Tribunal Suprem núm. 18/2021, 
de data de 18/1/2021, estableix que, en cas d’insolvència del condemnat, l’Adminis-
tració, sense desvincular-se de la indemnització declarada en el procediment penal, 
encara que no hagi estat part d’aquest, ha de restituir al funcionari en la mateixa 
posició que es trobava abans de patir els danys o lesions sofertes en l’exercici de les 
seves funcions, ja que el rescabalament no s’esgota amb la percepció de les retribu-
cions durant la baixa ni amb l’assistència mèdica.

Per tot allò exposat, el secretari general del Departament d’Interior va dictar la 
Instrucció 1/2022 per la qual es regula la tramitació administrativa de les sol·licituds 
d’indemnització reconegudes als membres del Cos de Mossos d’Esquadra en una 
resolució judicial ferma, atesa la insolvència patrimonial de la persona condemnada 
a satisfer-la.

Aquesta instrucció s’aplica als membres del Cos de Mossos d’Esquadra que, en 
ocasió o com a conseqüència del servei prestat, hagin patit danys o lesions causades 
per una tercera persona i que en el procediment judicial, civil o penal, se’ls hagi re-
conegut mitjançant sentència una indemnització al seu favor, l’abonament de la qual 
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reclamen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atesa la insolvència de la 
persona condemnada a satisfer-la.

Quant a l’apartat d, un dels principals objectius de la PG-ME és vetllar per ga-
rantir els drets i llibertats de la ciutadania, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerables, i realitzar les accions necessàries per a millorar l’atenció i l’assistència 
d’aquelles persones que tenen unes necessitats específiques.

La PG-ME està amatent a les necessitats i requeriments de la societat a la qual 
serveix i de la qual forma part i, en aquest sentit, ha impulsat campanyes de sensi-
bilització sobre autisme, assetjament, en record de les víctimes de l’Holocaust, de 
visibilització de les violències masclistes digitals, de les violències masclistes en 
general, etc.

Així mateix, durant el 2021 la PG-ME va participar, com a entitat impulsora, 
per donar més visibilitat, en campanyes sobre consells de seguretat davant d’inspec-
cions i revisions del gas, pèrdua de control del WhatsApp o sobre «negocibersegur», 
amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat, prevenció de manipulació d’instal·lacions 
elèctriques, sobre el maltractament de persones amb Alzheimer o de difusió de con-
sells de seguretat, mitjançant adhesius de codis QR, adreçats a la ciutadania, espe-
cialment a aquells de visita al territori temporalment.

A més, per part de l’Àrea de Comunicació de la PG-ME es van fer campanyes de 
comunicació preventives en diferents àmbits per evitar que les persones siguin víc-
times d’un delicte, per garantir la seguretat ciutadana i la salut pública i també per 
prevenir els accidents de trànsit.

Aquestes accions 2.0 es van publicar a les diferents xarxes socials del cos, Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube i TikTok, per arribar al màxim nombre de persones 
de diverses franges d’edat perquè les puguin compartir entre els seus seguidors i així 
aconseguir una audiència molt més gran.

L’any 2021 va seguir estant marcat per la pandèmia de la Covid-19 i des dels 
Mossos d’Esquadra es va treballar en consells de seguretat i accions per promoure 
l’autoresponsabilitat i respecte per les mesures establertes per les autoritats sanità-
ries per frenar el coronavirus.

També es van donar consells de seguretat a l’hora de fer les compres físiques en 
qualsevol establiment per evitar els robatoris, així com en les compres en línia per 
prevenir estafes. En aquest sentit, van alertar els usuaris de casos concrets de phishing, 
smishing, ransomware, etc. Així mateix, es van publicar algunes mesures per tenir 
més seguretat a internet, com tenir una contrasenya prou robusta, no obrir missatges 
de desconeguts i d’altres.

S’han adreçat consells a la gent gran per evitar estafes com la dels falsos revi-
sors, el fals advocat, el segrest virtual i altres. També es van dirigir els consells als 
fills i nets d’aquestes persones grans perquè alertessin els seus pares sobre aquesta 
mena d’enganys que tenen com a víctima aquest col·lectiu vulnerable.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van fer prevenció per evitar els accidents 
de trànsit, sobretot dirigint el missatge als conductors sobre el no consum d’alcohol 
i per evitar les distraccions amb el mòbil durant la conducció. També es van donar 
alertes de fenòmens meteorològics extrems de vent, pluja i neu que podien posar en 
perill els conductors que haguessin d’agafar el vehicle.

Es va dur a terme una campanya perquè els patinets elèctrics i les bicicletes cir-
culessin correctament respectant les normes de circulació. També es va informar 
els altres vehicles com havien de fer els avançaments en carretera a bicicletes per no 
atropellar-los i/o provocar-los un accident greu.

Un altre àmbit que va tractar la PG-ME van ser els robatoris a domicilis, tot fent 
pedagogia per evitar aquesta mena d’il·lícits. Es va posar èmfasi en tancar sempre 
tots els accessos del domicili i no deixar entrar desconeguts a les zones comunes.

Pel que fa a robatoris, també es va fer prevenció perquè la ciutadania no fos vícti-
ma de robatoris de bicicletes, rellotges de luxe, mòbils i altres a interior dels cotxes, 
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en àrees de servei, en els aparcaments dels supermercats, durant el Mobile World 
Congress i altres esdeveniments rellevants. Alguns d’aquests continguts també es 
van fer en diferents llengües per tal d’arribar als turistes.

Quant als delictes contra les persones, es van realitzar campanyes per prevenir 
la violència masclista en tots els àmbits, les agressions i els abusos sexuals i els de-
lictes d’odi, especialment les agressions lgtbifòbiques.

També es van publicar continguts adreçats als joves per evitar l’assetjament es-
colar, el grooming, la sextorsió, etc.

Per últim, també es van fer publicacions dirigides al món de l’esport per promo-
cionar el joc net i excloure la violència i el racisme.

Finalment, en relació amb l’apartat e, a l’Escola de Policia de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya (ISPC) s’imparteix tota la formació adreçada a cossos de 
seguretat de Catalunya, tant la formació bàsica d’accés a la professió policial, com la 
formació continuada, formació per a la promoció, formació per a l’especialització, 
formació de formadors, formació per a l’habilitació i jornades dedicades a temes 
específics que són d’interès en cada moment. En el Programa d’Activitats Formati-
ves (PAF) queda reflectida tota la previsió de formació anual. Aquest programa està 
publicat al web de l’ISPC.

Barcelona, 11 de maig de 2022
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

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

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 54703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Jordi Puigneró Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori 

de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació de 15 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment dels punts a i d de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat, amb número de tra-
mitació 390-00034/13, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori.

Barcelona, 9 de maig de 2022
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i 
Territori (reg. 54703).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 14.06.2022 al 05.07.2022) –apartat a– del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 06.07.2022, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.05.2022.
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Control del compliment de la Moció 53/XIV, sobre el model escolar 
i la immersió lingüística
390-00053/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55183 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 53/XIV, sobre el model escolar i la 
immersió lingüística (tram. 390-00053/13), us informo del següent:

En relació al compliment dels apartats a, b, c i f del punt 4, es recorda que el 
Departament d’Educació fomenta, protegeix i garanteix l’ús del català a les aules 
dels centres educatius, com a llengua oficial de Catalunya –en compliment de l’es-
tablert als arts. 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 3 de la Constitució 
Espanyola–, com a llengua vehicular del sistema educatiu català –segons l’establert 
a l’art. 35 de l’EAC– i com a llengua oficial de l’Administració educativa a Catalu-
nya –art. 16 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. El sistema lingüístic de 
Catalunya es basa en el principi de no discriminació lingüística de l’alumnat –dret 
a no ser separat en centres ni grups classe diferents per raó de la llengua materna/
habitual–; en el dret i el deure de tot l’alumnat a conèixer amb suficiència oral i es-
crita les dues llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori, a més de tenir 
coneixements en llengües estrangeres, i en el dret a rebre l’ensenyament en català.

Així doncs, mitjançant els diversos programes que treballen les habilitats lin-
güístiques de l’alumnat –inclosos els programes que treballen l’acollida de l’alumnat 
d’origen estranger– i mitjançant els plans educatius, es promou la llengua catalana 
com a llengua comuna del conjunt de la comunitat educativa de Catalunya. També 
cal destacar que, en el marc del Pla d’Impuls de la Llengua Catalana, s’estan fent 
més de dos-cents tallers adreçats a centres educatius del pla pilot per reflexionar 
sobre els usos lingüístics, les metodologies que fem servir que promoure la llengua 
catalana i la detecció de les possibles necessitats formatives dels docents. Aquest Pla 
tindrà continuïtat els propers cursos i la previsió és que el curs vinent s’incorporin 
1.000 centres més.

En el marc del Pla esmentat, s’està treballant també per reforçar jurídicament el 
paper del català com a llengua vehicular de referència, tant en l’àmbit estrictament 
escolar com en l’àmbit de l’educació no formal. En aquest sentit, cal esmentar que 
l’Acord GOV/32/2022, d’1 de març, pel qual es crea el Consell Lingüístic Assessor 
del Departament d’Educació, encomana les funcions següents:

– Assessorar per refermar la vehicularitat de la llengua catalana en l’àmbit edu-
catiu; 

– Proposar criteris per a la revisió i actualització del contingut dels projectes 
lingüístics; 

– Assessorar en relació amb aquelles iniciatives que afectin la llengua vehicular.
Per a més detall, podeu consultar el text de l’Acord al portal següent: https://por-

taldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893477.pdf
Els assessors i formadors de llengua, cohesió i interculturalitat acompanyen 

i orienten aquells centres que han d’aplicar la immersió lingüística –és a dir, en 
aquells centres en què la llengua catalana no és la llengua de la majoria de l’alumnat. 
El Pla d’impuls que s’ha iniciat, així com el desplegament normatiu previst, té tam-
bé com a objectiu reforçar les metodologies d’immersió allà on calgui per garantir 
una competència comunicativa òptima en català a tot l’alumnat, sigui quina sigui la 
seva llengua d’origen.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893477.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893477.pdf
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D’aquesta manera, i en relació a l’establert a l’apartat d, el Govern va aprovar 
l’Acord GOV/1/2022, de 4 de gener, sobre la defensa del català, de les escoles i de la 
cohesió social. Aquest acord té per objectiu refermar el compromís amb la defensa 
del català, de les escoles i de la cohesió social, a tots nivells i per totes les vies insti-
tucionals, polítiques i jurídiques que tingui a la seva disposició. Aquest acord també 
permet protegir amb tots els mitjans les persones que regeixen els centres educatius, 
el personal docent i la resta de persones que hi presten serveis davant possibles atacs. 
I, d’acord amb el principi legal d’indemnitat, acorda posar els serveis d’assessora-
ment, representació i defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat al seu ser-
vei. Finalment, l’acord preveu exigir responsabilitats per la via corresponent, ja sigui 
política, penal, administrativa o d’una altra naturalesa, a totes aquelles persones o 
entitats pels atacs a persones o col·lectius per la defensa i l’ús del català o per l’exer-
cici de llurs funcions. Per a més detall, podeu consultar el text de l’Acord al portal 
següent: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8578/1885629.pdf

El Departament d’Educació ha defensat sempre les plenes competències de la 
Generalitat en aquest tema, tenint sempre present que la nostra finalitat, en temes 
lingüístics, és garantir que tot l’alumnat acabi els seus ensenyaments bàsics tenint 
plena competència en català, castellà, i si escau, aranès i un nivell adequat d’una ter-
cera llengua. Per tal de garantir aquest objectiu i adaptar-se –amb les eines norma-
tives i pedagògiques adequades– a la nova realitat educativa, s’ha obert la Consulta 
pública prèvia sobre el projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del 
sistema educatiu de Catalunya. Amb aquesta Consulta es pretén recollir aportacions 
i suggeriments a la proposta de desplegament del títol II de la Llei d’Educació per tal 
de dotar-se d’una eina que emmarqui el tractament de les llengües als centres educa-
tius, millori el sistema educatiu i impulsi l’ús de la llengua catalana.

En relació al compliment de l’apartat e, s’informa que s’han incrementat les au-
les d’acollida en aquells llocs que, pel nombre d’alumnat nouvingut de nacionalitat 
estrangera, era necessari fer-ho.

El Govern promou els plans educatius d’entorn que actuen com a element de co-
hesió social de la comunitat educativa a través del foment de l’ús de la llengua ca-
talana entesa com a una eina bàsica de comunicació en l’educació a temps complet. 
Cal destacar que actualment comptem amb 135 plans d’educació d’entorn –cinc dels 
quals formen part d’un pilotatge zero-vint–, distribuïts en cent disset municipis amb 
un total de 1.478 centres educatius participants. Aquests plans suposen una proposta 
de cooperació educativa en corresponsabilitat amb les entitats municipalistes i la col-
laboració de la resta d’agents educatius d’un territori. Dels recursos que proporciona 
el nou pressupost 2022 també es destina una partida a professionals coordinadors 
dels plans educatius d’entorn.

Per últim, en relació a l’establert a l’apartat g, tant pel que fa la formació, com 
pel que fa als recursos –humans i materials–, s’ha intentat atendre totes les necessi-
tats derivades de l’arribada d’alumnat nouvingut d’origen estranger. En aquest sen-
tit, cal precisar que durant aquest curs s’ha incrementat el nombre d’aules d’acollida 
fins arribar a la xifra de 748, per tal de cobrir les necessitats d’atenció a l’alumnat 
nouvingut.

S’informa també que, fruit del compromís amb l’educació inclusiva dels darrers 
anys i gràcies al pressupost aprovat per aquest 2022, s’ha augmentat 3.975 docents 
destinats a l’educació inclusiva que, d’entre d’altres especialitats, cobriran places de 
professorat d’aules d’acollida.

Barcelona, 10 de maig de 2022
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8578/1885629.pdf
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Control del compliment de la Moció 82/XIV, sobre actuacions 
del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos 
de la Generalitat
390-00082/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55314 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

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

lunya, i per tal de donar compliment al punt b de la Moció 82/XIV, sobre actuacions 
del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Genera-
litat (tram. 390-00082/13), us faig tramesa de l’informe de la Intervenció General.

Barcelona, 11 de maig de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
En compliment de la lletra b de la Moció 82/XIV del Parlament de Catalunya, 

informo que la Comissió d’Economia i Hisenda té disponible l’execució definitiva 
del pressupost 2021 al lloc web del Departament d’Economia i Hisenda pel retiment 
de comptes al Parlament de Catalunya.1

La Intervenció General formularà el Comte general a 31 de juliol i el lliurarà a 
la Sindicatura de Comptes amb la informació completa sobre l’execució i liquidació 
del pressupost de l’exercici 2021 i sobre la situació econòmica, financera i patrimo-
nial del sector públic de la Generalitat, tal com estableixen els article 80 i 81 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 9 de maig de 2022
David Canada Zapater, interventor general

Control del compliment de la Moció 97/XIV, sobre l’impacte econòmic 
de la guerra a Ucraïna
390-00097/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

Control del compliment de la Moció 98/XIV, sobre els centres 
especials de treball
390-00098/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

1. https://bit.ly/3vXJgzS

https://bit.ly/3vXJgzS
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Control del compliment de la Moció 99/XIV, sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desplegament de la Llei 3/2019, 
dels espais agraris
390-00099/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

Control del compliment de la Moció 100/XIV, sobre les afectacions i 
les mesures en l’àmbit energètic
390-00100/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

Control del compliment de la Moció 101/XIV, sobre les polítiques 
d’acollida de refugiats
390-00101/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

Control del compliment de la Moció 102/XIV, sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi
390-00102/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022

Control del compliment de la Moció 103/XIV, sobre el personal 
sanitari
390-00103/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.05.2022
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
del Deute en la Globalització davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre la seva posició respecte 
al MidCat
356-00634/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 18, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu 
Transformem l’Autopista C-31 davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre les seves reivindicacions
356-00638/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 18, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Entesa 
per a un Gran Parc Litoral Besòs davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori perquè informi sobre el Pla director urbanístic 
de les Tres Xemeneies
356-00643/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 18, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Sol·licitud de compareixença de Mònica Roca, presidenta 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00651/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 305.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Fàbrega, president 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
de Girona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre el projecte FabCat
356-00652/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 305.

Sol·licitud de compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut 
de Microelectrònica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00653/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 305.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Rubio, representant 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00654/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 305.

Sol·licitud de compareixença d’Esteve Farrés Berenguer, coordinador 
de voluntaris del Tecnoateneu de Vilablareix, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte FabCat
356-00655/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 305.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Javier Faus, president del Cercle d’Economia, 
davant la comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre 
la nota d’opinió titulada «Barcelona i Catalunya: un model compartit 
de prosperitat és necessari i urgent» i la situació de l’economia 
catalana
357-00213/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 18.05.2022, DSPC-C 305.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Cuidem 
Gallecs, Salvem Palau davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori per a informar sobre el seu posicionament amb relació 
a la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
357-00214/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 18.05.2022, DSPC-C 303.

Compareixença d’una representació de la Fiscalia Provincial 
de Delictes d’Odi davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00451/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
17.05.2022.

Compareixença d’una representació de l’Oficina per la No Discriminació 
davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00452/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
17.05.2022.
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Compareixença d’una representació de les oficines d’assistència 
a les víctimes del delicte davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00453/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
17.05.2022.

Compareixença de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre
357-00472/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 301.

Compareixença del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre davant 
la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00473/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 301.

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta 
de l’Ebre
357-00474/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 301.

Compareixença de Xavier Curto Hierro, representant de la Taula 
de Consens pel Delta, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre
357-00475/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta de l’Ebre, tinguda el 17.05.2022, DSPC-C 301.



BOPC 314
23 de maig de 2022

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 75 

Compareixença de Maria Jesús Merino, en representació 
del col·lectiu Els 9 de Lledoners, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial
357-00513/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Axel Altadill Roselló, en representació del col·lectiu 
Moviment per l’Habitatge, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial
357-00514/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Laura Vozmediano Sanz, vicerectora 
de la Universitat del País Basc, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial
357-00515/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial
357-00516/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute 
en la Globalització davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
per a informar sobre la seva posició respecte al MidCat
357-00517/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 303.
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Compareixença d’una representació del col·lectiu Transformem 
l’Autopista C-31 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
per a informar sobre les seves reivindicacions
357-00518/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 303.

Compareixença d’una representació d’Entesa per a un Gran Parc 
Litoral Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
per a informar sobre el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies
357-00519/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 18, tinguda el 
18.05.2022, DSPC-C 303.

Compareixença de Mònica Roca, presidenta de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte 
FabCat
357-00520/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.

Compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
357-00521/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.
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Compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut 
de Microelectrònica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
357-00522/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.

Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el projecte FabCat
357-00523/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.

Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el projecte FabCat
357-00524/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 13, tinguda el 18.05.2022, 
DSPC-C 305.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 31

CONVOCADA PER AL 25 DE MAIG DE 2022

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

Ple del Parlament, el 25 de maig de 2022, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Projecte de llei de foment de l’associacionisme. Tram. 200-00006/13. Govern 

de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 247, 7).
3. Interpel·lació al Govern sobre el primer any de govern. Tram. 300-00178/13. 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
4. Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema universitari. Tram. 300-

00172/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.
5. Interpel·lació al Govern sobre els drets menstruals. Tram. 300-00173/13. Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.
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6. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques feministes del De-
partament d’Igualtat i Feminismes. Tram. 300-00174/13. Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’una empresa farmacèutica pública. 
Tram. 300-00175/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i la reducció del frau fiscal. Tram. 
300-00176/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els recursos previstos per a la temporada d’estiu. 
Tram. 300-00177/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la combinació energètica. Tram. 300-00179/13. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les 
polítiques aplicades en matèria d’acció climàtica. Tram. 302-00145/13. Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis bà-
sics en el món rural. Tram. 302-00147/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques turístiques. 
Tram. 302-00146/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions empre-
sarials. Tram. 302-00149/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i 
votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària amb 
relació als modes de mobilitat. Tram. 302-00148/13. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’abordar el 
fenomen de les criptomonedes. Tram. 302-00150/13. Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de 
mal govern. Tram. 302-00151/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a les víctimes 
del delicte. Tram. 302-00152/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema ferroviari. 
Tram. 302-00153/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2022
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori
330-00098/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 56745 / Coneixement: 18.05.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 18 i 19 de maig de 2022, mentre romangui fora 
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Terri-
tori, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Ben cordialment,

Barcelona, 17 de maig de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent 
al 2021
334-00049/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 54692 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, us trameto, adjunta, la Memòria anual 2021, corresponent a les activitats 
realitzades pel Consell.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 9 de maig de 2022
Xevi Xirgo Teixidor, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada es pot consultar a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/268384044.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/268384044.pdf
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Informe de l’Institut Català de Finances corresponent al 2021
334-00050/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 55312 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 17.05.2022

A la Comissió d’Economia i Hisenda
En compliment d’allò que disposa l’article 32.3 del Decret Legislatiu 4/2002, de 

24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Fi-
nances: 

3. L’Institut Català de Finances ha de fer arribar a la comissió del Parlament 
competent en matèria d’economia i finances, per mitjà del conseller competent en 
aquesta matèria, durant el primer semestre de cada any, informació agregada i su-
mària de l’exercici anterior relativa a les característiques i el volum de les opera-
cions de préstec i aval que s’han fet, la incidència sectorial i territorial que tenen i 
els resultats de la gestió.

Us faig tramesa de l’Informe Anual de l’Institut Català de Finances, correspo-
nent a l’exercici 2021, el qual conté tota la informació esmentada. Aquesta informa-
ció és pública i es pot consultar mitjançant el web: http://www.icf.cat/web/.content/
pdf/Informe-Anual-Grup-ICF-2021_CAT.pdf

Barcelona, 11 de maig de 2022
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

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

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya 
per al 2022
334-00051/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 55638 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 17.05.2022

A la Mesa del Parlament
Us trameto l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla 

de seguretat viària a Catalunya per al 2022 (SIG22INT0543), adoptat en la sessió del 
Govern de la Generalitat del dia 10 de maig de 2022.

Barcelona, 12 de maig de 2022
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 
17.2.2020)

La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce

Acord GOV/99/2022, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Programa 
d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per al 2022

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit esta-
bleix a l’article 2.4.j com a funció del Servei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, 
cada tres anys, del Pla de seguretat viària a Catalunya i els programes inclosos en 
aquest Pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la 

https://www.icf.cat/web/.content/pdf/Infome-Anual-Grup-ICF-2021_CAT.pdf
https://www.icf.cat/web/.content/pdf/Infome-Anual-Grup-ICF-2021_CAT.pdf


Generalitat. En aquest sentit, per l’Acord de 26 d’octubre de 2021, el Govern de la 
Generalitat ha aprovat el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2021-2023.

Així mateix, correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, 
d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment 
del desenvolupament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el resultat final i elevar 
les seves conclusions a la persona titular del Departament d’Interior.

Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en data 29 de març 
de 2022, ha emès informe favorable sobre el Programa d’activitats per a la segure-
tat viària a Catalunya per l’any 2022, i com sigui que la seva aprovació correspon al 
Govern, d’acord amb l’article 2.4.j de la Llei 14/1997, de 24 de desembre; 

D’acord amb l’article 3.l del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament 
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de  
vehicles i seguretat viària, correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els progra-
mes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han 
de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, 
aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per al 

2022, que s’adjunta annex a aquest Acord.
2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per 

al 2022 al Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 

del seu document annex, Programa d’activitats del Pla de seguretat viària a Catalu-
nya per al 2022, que es pot consultar a través de la pàgina web del Servei Català de 
Trànsit del Departament d’Interior (http://transit.gencat.cat).

Barcelona, 10 de maig de 2022
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

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

http://transit.gencat.cat
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	Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari de Cardó
	250-00616/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre l’arranjament i el manteniment del tram de l’autovia A-2 de les comarques de la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell i el Segrià
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	356-00652/13
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	356-00655/13
	Acord sobre la sol·licitud
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	Compareixença de Javier Faus, president del Cercle d’Economia, davant la comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la nota d’opinió titulada «Barcelona i Catalunya: un model compartit de prosperitat és necessari i urgent» i la situació de l’econo
	357-00213/13
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	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Oficina per la No Discriminació davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
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	Substanciació

	Compareixença d’una representació de les oficines d’assistència a les víctimes del delicte davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
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	Substanciació

	Compareixença de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
	357-00472/13
	Substanciació

	Compareixença del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
	357-00473/13
	Substanciació

	Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
	357-00474/13
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Curto Hierro, representant de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre
	357-00475/13
	Substanciació

	Compareixença de Maria Jesús Merino, en representació del col·lectiu Els 9 de Lledoners, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
	357-00513/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Axel Altadill Roselló, en representació del col·lectiu Moviment per l’Habitatge, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
	357-00514/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Laura Vozmediano Sanz, vicerectora de la Universitat del País Basc, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
	357-00515/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
	357-00516/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori del Deute en la Globalització davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la seva posició respecte al MidCat
	357-00517/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del col·lectiu Transformem l’Autopista C-31 davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre les seves reivindicacions
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Entesa per a un Gran Parc Litoral Besòs davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies
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	Compareixença de Mònica Roca, presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
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	Compareixença de Jaume Fàbrega, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
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	Compareixença de Luis Fonseca, director de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
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	Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
	357-00523/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Rubio, representant de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte FabCat
	357-00524/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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